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ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا 
ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هـادي + ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هـادي + ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هـادي + ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هـادي +     ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات 

        ....ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+وحده ال رشيك +، وحده ال رشيك +، وحده ال رشيك +، وحده ال رشيك +،     ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا 

 محـى حـدوده مـن ٔان يـدخل عليـه  محـى حـدوده مـن ٔان يـدخل عليـه  محـى حـدوده مـن ٔان يـدخل عليـه  محـى حـدوده مـن ٔان يـدخل عليـه :::: محى جناب التوحيـد ٔاي محى جناب التوحيـد ٔاي محى جناب التوحيـد ٔاي محى جناب التوحيـد ٔاي���� فٕان النيب  فٕان النيب  فٕان النيب  فٕان النيب ::::وبعدوبعدوبعدوبعد

 محـى ِمحـى التوحيـد  محـى ِمحـى التوحيـد  محـى ِمحـى التوحيـد  محـى ِمحـى التوحيـد ����الرشك بسبب وسائل الرشك والتـساهل فهيـا، فالرسـول الرشك بسبب وسائل الرشك والتـساهل فهيـا، فالرسـول الرشك بسبب وسائل الرشك والتـساهل فهيـا، فالرسـول الرشك بسبب وسائل الرشك والتـساهل فهيـا، فالرسـول 
 ٔانه هنـى عن لك سبب ٔاو وسـي[ توصل ٕاىل الرشك ولو  ٔانه هنـى عن لك سبب ٔاو وسـي[ توصل ٕاىل الرشك ولو  ٔانه هنـى عن لك سبب ٔاو وسـي[ توصل ٕاىل الرشك ولو  ٔانه هنـى عن لك سبب ٔاو وسـي[ توصل ٕاىل الرشك ولو ثثثثحبيحبيحبيحبيوحدوده حامية بليغة وحدوده حامية بليغة وحدوده حامية بليغة وحدوده حامية بليغة 

رشوعة، اكلـصالة فـٕاذا فعلـت عنـد القبـور فهــي رشوعة، اكلـصالة فـٕاذا فعلـت عنـد القبـور فهــي رشوعة، اكلـصالة فـٕاذا فعلـت عنـد القبـور فهــي رشوعة، اكلـصالة فـٕاذا فعلـت عنـد القبـور فهــي اكنت هـذه الوســي[ يف ٔاصـلها مـ اكنت هـذه الوســي[ يف ٔاصـلها مـ اكنت هـذه الوســي[ يف ٔاصـلها مـ اكنت هـذه الوســي[ يف ٔاصـلها مـ 
وسـي[ ٕاىل الرشك ولو حسنت نية فاعلها، فالنية ال تـربر وال تـزيك العمـل ٕاذا اكن وسـي[ ٕاىل الرشك ولو حسنت نية فاعلها، فالنية ال تـربر وال تـزيك العمـل ٕاذا اكن وسـي[ ٕاىل الرشك ولو حسنت نية فاعلها، فالنية ال تـربر وال تـزيك العمـل ٕاذا اكن وسـي[ ٕاىل الرشك ولو حسنت نية فاعلها، فالنية ال تـربر وال تـزيك العمـل ٕاذا اكن 

        . . . . يؤدي ٕاىل حمظوريؤدي ٕاىل حمظوريؤدي ٕاىل حمظوريؤدي ٕاىل حمظور

ذا ذا ذا ذا هبهبهبهبواwعاء مرشوع ولكن ٕاذا دعي عند القبور فهذا ممنوع ٔالنه وسـي[ ٕاىل الرشك واwعاء مرشوع ولكن ٕاذا دعي عند القبور فهذا ممنوع ٔالنه وسـي[ ٕاىل الرشك واwعاء مرشوع ولكن ٕاذا دعي عند القبور فهذا ممنوع ٔالنه وسـي[ ٕاىل الرشك واwعاء مرشوع ولكن ٕاذا دعي عند القبور فهذا ممنوع ٔالنه وسـي[ ٕاىل الرشك 

 والبنـاء علهيـا والعكـوف  والبنـاء علهيـا والعكـوف  والبنـاء علهيـا والعكـوف  والبنـاء علهيـا والعكـوف  هنـى عن الصالة عنـد القبـور واwعـاء هنـى عن الصالة عنـد القبـور واwعـاء هنـى عن الصالة عنـد القبـور واwعـاء هنـى عن الصالة عنـد القبـور واwعـاء����القرب، فالرسول القرب، فالرسول القرب، فالرسول القرب، فالرسول 
عندها واختاذها عيدا ٕاىل آخر هذه احملظورات، لك هذا من الوسائل اليت تفـيض عندها واختاذها عيدا ٕاىل آخر هذه احملظورات، لك هذا من الوسائل اليت تفـيض عندها واختاذها عيدا ٕاىل آخر هذه احملظورات، لك هذا من الوسائل اليت تفـيض عندها واختاذها عيدا ٕاىل آخر هذه احملظورات، لك هذا من الوسائل اليت تفـيض 
ٕاىل الرشك ويه ليست رشاك يف نفسها بل قد تكـون مـرشوعة يف أالصـل ولكهنـا ٕاىل الرشك ويه ليست رشاك يف نفسها بل قد تكـون مـرشوعة يف أالصـل ولكهنـا ٕاىل الرشك ويه ليست رشاك يف نفسها بل قد تكـون مـرشوعة يف أالصـل ولكهنـا ٕاىل الرشك ويه ليست رشاك يف نفسها بل قد تكـون مـرشوعة يف أالصـل ولكهنـا 

        . . . . ����� منعها الرسول � منعها الرسول � منعها الرسول � منعها الرسول ���� و و و و����تؤدي ٕاىل الرشك �� تؤدي ٕاىل الرشك �� تؤدي ٕاىل الرشك �� تؤدي ٕاىل الرشك �� 

ْ لََقْد َجاَءُمكْ رَ لََقْد َجاَءُمكْ رَ لََقْد َجاَءُمكْ رَ لََقْد َجاَءُمكْ رَ ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال هللا تعاىل يف حق الرسولقال هللا تعاىل يف حق الرسولقال هللا تعاىل يف حق الرسولقال هللا تعاىل يف حق الرسول ْن ا�نُفِسُمكْ َعزِيٌز عَلَْيِه َمـا َعِنـمت� ْ ُسوٌل ّمِ ْن ا�نُفِسُمكْ َعزِيٌز عَلَْيِه َمـا َعِنـمت� ْ ُسوٌل ّمِ ْن ا�نُفِسُمكْ َعزِيٌز عَلَْيِه َمـا َعِنـمت� ْ ُسوٌل ّمِ ْن ا�نُفِسُمكْ َعزِيٌز عَلَْيِه َمـا َعِنـمت� ُسوٌل ّمِ
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ِحميٌ  ، فهل يليق مبن هذه صـفاته ، فهل يليق مبن هذه صـفاته ، فهل يليق مبن هذه صـفاته ، فهل يليق مبن هذه صـفاته     ]]]]١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨        : : : : التوبةالتوبةالتوبةالتوبة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َحرِيٌص عَلَْيُمك ِ�لُْمْؤِمِنَني َرُءوٌف ر�ِحميٌ َحرِيٌص عَلَْيُمك ِ�لُْمْؤِمِنَني َرُءوٌف ر�ِحميٌ َحرِيٌص عَلَْيُمك ِ�لُْمْؤِمِنَني َرُءوٌف ر�ِحميٌ َحرِيٌص عَلَْيُمك ِ�لُْمْؤِمِنَني َرُءوٌف ر�
ٔان يتساهل بـأمر الـرشك ٔام يقولـون ال تـذكروا الـرشك وال تـذكروا العقائـد يكفـي ٔان يتساهل بـأمر الـرشك ٔام يقولـون ال تـذكروا الـرشك وال تـذكروا العقائـد يكفـي ٔان يتساهل بـأمر الـرشك ٔام يقولـون ال تـذكروا الـرشك وال تـذكروا العقائـد يكفـي ٔان يتساهل بـأمر الـرشك ٔام يقولـون ال تـذكروا الـرشك وال تـذكروا العقائـد يكفـي 

 الناس اتركوا ¤ عىل عقيدته دعو¢  الناس اتركوا ¤ عىل عقيدته دعو¢  الناس اتركوا ¤ عىل عقيدته دعو¢  الناس اتركوا ¤ عىل عقيدته دعو¢ س ويفرقس ويفرقس ويفرقس ويفرقالتسمي �ٕالسالم ٔالن هذا ينفر الناالتسمي �ٕالسالم ٔالن هذا ينفر الناالتسمي �ٕالسالم ٔالن هذا ينفر الناالتسمي �ٕالسالم ٔالن هذا ينفر النا
        ::::جنمتع وال نتفرق هكذا يقولون، هذا ال¦م �طل من وجوهجنمتع وال نتفرق هكذا يقولون، هذا ال¦م �طل من وجوهجنمتع وال نتفرق هكذا يقولون، هذا ال¦م �طل من وجوهجنمتع وال نتفرق هكذا يقولون، هذا ال¦م �طل من وجوه

 ال ميكن اجªع الناس ٕاال عىل العقيدة الصحيحة مفا الفائدة من اجـªع عـىل  ال ميكن اجªع الناس ٕاال عىل العقيدة الصحيحة مفا الفائدة من اجـªع عـىل  ال ميكن اجªع الناس ٕاال عىل العقيدة الصحيحة مفا الفائدة من اجـªع عـىل  ال ميكن اجªع الناس ٕاال عىل العقيدة الصحيحة مفا الفائدة من اجـªع عـىل ::::أالولأالولأالولأالول
، ال يـؤدي ٕاىل يشء، ٔايـًضا ٔانـه هـو ا�ي مجـع ، ال يـؤدي ٕاىل يشء، ٔايـًضا ٔانـه هـو ا�ي مجـع ، ال يـؤدي ٕاىل يشء، ٔايـًضا ٔانـه هـو ا�ي مجـع ، ال يـؤدي ٕاىل يشء، ٔايـًضا ٔانـه هـو ا�ي مجـع ؟؟؟؟غري عقيـدة مـاذا يـؤدي ٕاىل ذ�غري عقيـدة مـاذا يـؤدي ٕاىل ذ�غري عقيـدة مـاذا يـؤدي ٕاىل ذ�غري عقيـدة مـاذا يـؤدي ٕاىل ذ�

 يدعوا ٕاىل ال ٕا+ ٕاال هللا فأفلحت  يدعوا ٕاىل ال ٕا+ ٕاال هللا فأفلحت  يدعوا ٕاىل ال ٕا+ ٕاال هللا فأفلحت  يدعوا ٕاىل ال ٕا+ ٕاال هللا فأفلحت ����ٔامة واحدة بعد ٔان ظل النيب ٔامة واحدة بعد ٔان ظل النيب ٔامة واحدة بعد ٔان ظل النيب ٔامة واحدة بعد ٔان ظل النيب العرب وجعلهم العرب وجعلهم العرب وجعلهم العرب وجعلهم 
يفرق النـاس يفرق النـاس يفرق النـاس يفرق النـاس  ال  ال  ال  ال العرب هبذه اللكمة، فلكمة التوحيد قبل توحيد اللكمة، فالتوحيد العرب هبذه اللكمة، فلكمة التوحيد قبل توحيد اللكمة، فالتوحيد العرب هبذه اللكمة، فلكمة التوحيد قبل توحيد اللكمة، فالتوحيد العرب هبذه اللكمة، فلكمة التوحيد قبل توحيد اللكمة، فالتوحيد 

بل ا�ي يفرق هو الرشك ا�ي يفرق العقائد الفاسدة والبدع واملناجه املبتدعة فال بل ا�ي يفرق هو الرشك ا�ي يفرق العقائد الفاسدة والبدع واملناجه املبتدعة فال بل ا�ي يفرق هو الرشك ا�ي يفرق العقائد الفاسدة والبدع واملناجه املبتدعة فال بل ا�ي يفرق هو الرشك ا�ي يفرق العقائد الفاسدة والبدع واملناجه املبتدعة فال 
        . . . . يُصلح آخر هذه أالمة ٕاال مبا صلح به ٔاولهايُصلح آخر هذه أالمة ٕاال مبا صلح به ٔاولهايُصلح آخر هذه أالمة ٕاال مبا صلح به ٔاولهايُصلح آخر هذه أالمة ٕاال مبا صلح به ٔاولها

ذكـر¢ مـسائل القبـور ووجـدت ٔان هنـاك بعـض التـساؤالت وخـصوصا ملـا مع بـه ذكـر¢ مـسائل القبـور ووجـدت ٔان هنـاك بعـض التـساؤالت وخـصوصا ملـا مع بـه ذكـر¢ مـسائل القبـور ووجـدت ٔان هنـاك بعـض التـساؤالت وخـصوصا ملـا مع بـه ذكـر¢ مـسائل القبـور ووجـدت ٔان هنـاك بعـض التـساؤالت وخـصوصا ملـا مع بـه 
        : : : : البلوى يف مسأ¾ القبور، فأردت ٔان ٔاذكر ٔامرين قبل ٔان ٔابدٔا يف اwرس اجلديدالبلوى يف مسأ¾ القبور، فأردت ٔان ٔاذكر ٔامرين قبل ٔان ٔابدٔا يف اwرس اجلديدالبلوى يف مسأ¾ القبور، فأردت ٔان ٔاذكر ٔامرين قبل ٔان ٔابدٔا يف اwرس اجلديدالبلوى يف مسأ¾ القبور، فأردت ٔان ٔاذكر ٔامرين قبل ٔان ٔابدٔا يف اwرس اجلديد

        . . . .  شـبه متعلقة �لصالة يف املساجد املبنية عىل القبور شـبه متعلقة �لصالة يف املساجد املبنية عىل القبور شـبه متعلقة �لصالة يف املساجد املبنية عىل القبور شـبه متعلقة �لصالة يف املساجد املبنية عىل القبور::::أالمر أالولأالمر أالولأالمر أالولأالمر أالول

        . . . .  حمك الصالة يف هذه املساجد حمك الصالة يف هذه املساجد حمك الصالة يف هذه املساجد حمك الصالة يف هذه املساجد::::أالمر الثاينأالمر الثاينأالمر الثاينأالمر الثاين

 املـرة الـسابقة، ويعـين قلـت مـرة  املـرة الـسابقة، ويعـين قلـت مـرة  املـرة الـسابقة، ويعـين قلـت مـرة  املـرة الـسابقة، ويعـين قلـت مـرة وة يفوة يفوة يفوة يفوجدتـه مـن تـساؤالت أالخـوجدتـه مـن تـساؤالت أالخـوجدتـه مـن تـساؤالت أالخـوجدتـه مـن تـساؤالت أالخـميكن هذا مـا ميكن هذا مـا ميكن هذا مـا ميكن هذا مـا 
 كتـاب مـاتع  كتـاب مـاتع  كتـاب مـاتع  كتـاب مـاتع """" الساجد الختاذ القبور مساجد للشـيخ أاللباين الساجد الختاذ القبور مساجد للشـيخ أاللباين الساجد الختاذ القبور مساجد للشـيخ أاللباين الساجد الختاذ القبور مساجد للشـيخ أاللباينذيرذيرذيرذير حت حت حت حت""""لٕالخوة لكتابلٕالخوة لكتابلٕالخوة لكتابلٕالخوة لكتاب
        . . . . يف هذا البابيف هذا البابيف هذا البابيف هذا الباب

 هـذا الكتـاب سـت شــهبات، ٔاذكـر مهنـا  هـذا الكتـاب سـت شــهبات، ٔاذكـر مهنـا  هـذا الكتـاب سـت شــهبات، ٔاذكـر مهنـا  هـذا الكتـاب سـت شــهبات، ٔاذكـر مهنـا يفيفيفيفذكر الشـيخ أاللباين يف الفـصل الرابـع ذكر الشـيخ أاللباين يف الفـصل الرابـع ذكر الشـيخ أاللباين يف الفـصل الرابـع ذكر الشـيخ أاللباين يف الفـصل الرابـع 
ثالث ثالث ثالث ثالث          �لقبوريني يف هذه املسأ¾،  �لقبوريني يف هذه املسأ¾،  �لقبوريني يف هذه املسأ¾،  �لقبوريني يف هذه املسأ¾، ثالث شـهبات، ٔالهنا يه اليت علهيا حمور التعلقثالث شـهبات، ٔالهنا يه اليت علهيا حمور التعلقثالث شـهبات، ٔالهنا يه اليت علهيا حمور التعلقثالث شـهبات، ٔالهنا يه اليت علهيا حمور التعلق

شـهبة آية الكهف، وشـهبة املسجد النبوي بأن فيه القرب، والـشـهبة الثالثـة شـهبة آية الكهف، وشـهبة املسجد النبوي بأن فيه القرب، والـشـهبة الثالثـة شـهبة آية الكهف، وشـهبة املسجد النبوي بأن فيه القرب، والـشـهبة الثالثـة شـهبة آية الكهف، وشـهبة املسجد النبوي بأن فيه القرب، والـشـهبة الثالثـة : : : : شـهباتشـهباتشـهباتشـهبات
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 �ملقبور والرشك وهذه التوحيد انترش وهـذه العـ[ لـيس لهـا  �ملقبور والرشك وهذه التوحيد انترش وهـذه العـ[ لـيس لهـا  �ملقبور والرشك وهذه التوحيد انترش وهـذه العـ[ لـيس لهـا  �ملقبور والرشك وهذه التوحيد انترش وهـذه العـ[ لـيس لهـا فتتانفتتانفتتانفتتان Ñ Ñ Ñ Ñ ىه ىه ىه ىهن الع[ن الع[ن الع[ن الع[أ أ أ أ 
        . . . . وجود، فإالنسان يصيل يف هذا املسجد وهكذاوجود، فإالنسان يصيل يف هذا املسجد وهكذاوجود، فإالنسان يصيل يف هذا املسجد وهكذاوجود، فإالنسان يصيل يف هذا املسجد وهكذا

        ....ملساجد عىل القبورملساجد عىل القبورملساجد عىل القبورملساجد عىل القبورفأوال املقرر رشعًا حترمي بناء افأوال املقرر رشعًا حترمي بناء افأوال املقرر رشعًا حترمي بناء افأوال املقرر رشعًا حترمي بناء ا

        : : : : ولكن كيف نرد عىل هذه الشـهباتولكن كيف نرد عىل هذه الشـهباتولكن كيف نرد عىل هذه الشـهباتولكن كيف نرد عىل هذه الشـهبات

يَن غَلَُبوا كيف ترد عىل شـهبة القبوريني يف Ñسـتدالل بآية الكهف ﴿كيف ترد عىل شـهبة القبوريني يف Ñسـتدالل بآية الكهف ﴿كيف ترد عىل شـهبة القبوريني يف Ñسـتدالل بآية الكهف ﴿كيف ترد عىل شـهبة القبوريني يف Ñسـتدالل بآية الكهف ﴿: : : : ١١١١سسسس ِ يَن غَلَُبوا قَاَل ا�� ِ يَن غَلَُبوا قَاَل ا�� ِ يَن غَلَُبوا قَاَل ا�� ِ قَاَل ا��
ْسِجداً  م م� ْسِجداً عََىل ا�ْمِرِمهْ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ م م� ْسِجداً عََىل ا�ْمِرِمهْ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ م م� ْسِجداً عََىل ا�ْمِرِمهْ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ م م�         ؟؟؟؟﴾﴾﴾﴾عََىل ا�ْمِرِمهْ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ

        : : : : الشبهة األوىلالشبهة األوىلالشبهة األوىلالشبهة األوىل

يَن غَلَُبوا عََىل ﴿﴿﴿﴿: : : : قال تعاىل يف سورة الكهفقال تعاىل يف سورة الكهفقال تعاىل يف سورة الكهفقال تعاىل يف سورة الكهف ِ يَن غَلَُبوا عََىل قَاَل ا�� ِ يَن غَلَُبوا عََىل قَاَل ا�� ِ يَن غَلَُبوا عََىل قَاَل ا�� ِ ْسِجداً قَاَل ا�� م م� ْسِجداً  ا�ْمِرِمهْ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ م م� ْسِجداً  ا�ْمِرِمهْ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ م م� ْسِجداً  ا�ْمِرِمهْ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ م م� ﴾ ﴾ ﴾ ﴾  ا�ْمِرِمهْ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ
 ٔان ا�ين قالوا هذا القول اكنوا نصارى عىل ما هو مذكور يف  ٔان ا�ين قالوا هذا القول اكنوا نصارى عىل ما هو مذكور يف  ٔان ا�ين قالوا هذا القول اكنوا نصارى عىل ما هو مذكور يف  ٔان ا�ين قالوا هذا القول اكنوا نصارى عىل ما هو مذكور يف ::::وجه اwال¾ من االٓيةوجه اwال¾ من االٓيةوجه اwال¾ من االٓيةوجه اwال¾ من االٓية

 ورشيعة من قبلنا رشيعـة  ورشيعة من قبلنا رشيعـة  ورشيعة من قبلنا رشيعـة  ورشيعة من قبلنا رشيعـة  فيكون اختاذ املسجد عىل القرب رشيعهتم، فيكون اختاذ املسجد عىل القرب رشيعهتم، فيكون اختاذ املسجد عىل القرب رشيعهتم، فيكون اختاذ املسجد عىل القرب رشيعهتم،،،،،كتب التفسريكتب التفسريكتب التفسريكتب التفسري
        .... ومل يعقهبا مبا يدل عىل ردها ومل يعقهبا مبا يدل عىل ردها ومل يعقهبا مبا يدل عىل ردها ومل يعقهبا مبا يدل عىل ردها تعاىل، تعاىل، تعاىل، تعاىل،لنا ٕاذ حاكها هللالنا ٕاذ حاكها هللالنا ٕاذ حاكها هللالنا ٕاذ حاكها هللا

        ::::الرد عليهاالرد عليهاالرد عليهاالرد عليها

 وطبًعـا ٔاول يشء هـو يـتلكم عـن  وطبًعـا ٔاول يشء هـو يـتلكم عـن  وطبًعـا ٔاول يشء هـو يـتلكم عـن  وطبًعـا ٔاول يشء هـو يـتلكم عـن ::::اجلواب عىل هذه الشـهبة من ثالثة وجوهاجلواب عىل هذه الشـهبة من ثالثة وجوهاجلواب عىل هذه الشـهبة من ثالثة وجوهاجلواب عىل هذه الشـهبة من ثالثة وجوه: : : : نقولنقولنقولنقول
        . . . . """"ويه رشيعة من قبلنا رشيعة لناويه رشيعة من قبلنا رشيعة لناويه رشيعة من قبلنا رشيعة لناويه رشيعة من قبلنا رشيعة لنا""""قاعدة فقهية قاعدة فقهية قاعدة فقهية قاعدة فقهية بببباجلواب ٔاىت اجلواب ٔاىت اجلواب ٔاىت اجلواب ٔاىت 

ٔان رشيعـة مـن ٔان رشيعـة مـن ٔان رشيعـة مـن ٔان رشيعـة مـن     """"فاملتقرر من عمل أالصول ٔان العلامء اختلفوا والشـيخ أاللباين يـرحجفاملتقرر من عمل أالصول ٔان العلامء اختلفوا والشـيخ أاللباين يـرحجفاملتقرر من عمل أالصول ٔان العلامء اختلفوا والشـيخ أاللباين يـرحجفاملتقرر من عمل أالصول ٔان العلامء اختلفوا والشـيخ أاللباين يـرحج
    جـابر املعـروفجـابر املعـروفجـابر املعـروفجـابر املعـروف كثرية مهنا حديث  كثرية مهنا حديث  كثرية مهنا حديث  كثرية مهنا حديث ، واسـتدل عىل ذ� بأد¾، واسـتدل عىل ذ� بأد¾، واسـتدل عىل ذ� بأد¾، واسـتدل عىل ذ� بأد¾""""قبلنا ليس رشيعة لناقبلنا ليس رشيعة لناقبلنا ليس رشيعة لناقبلنا ليس رشيعة لنا

 واكن النيب يبعث ٕاىل  واكن النيب يبعث ٕاىل  واكن النيب يبعث ٕاىل  واكن النيب يبعث ٕاىل ----ويف آخرهاويف آخرهاويف آخرهاويف آخرها    ----ٔاعطيت مخًسا مل يعطهن ٔاحد من أالنبياء قبيلٔاعطيت مخًسا مل يعطهن ٔاحد من أالنبياء قبيلٔاعطيت مخًسا مل يعطهن ٔاحد من أالنبياء قبيلٔاعطيت مخًسا مل يعطهن ٔاحد من أالنبياء قبيل««««
        ....»»»»قومه خاصة وبعثت ٕاىل الناس اكفةقومه خاصة وبعثت ٕاىل الناس اكفةقومه خاصة وبعثت ٕاىل الناس اكفةقومه خاصة وبعثت ٕاىل الناس اكفة

 ٔامـا النـيب  ٔامـا النـيب  ٔامـا النـيب  ٔامـا النـيب  ٔاي ٔان رشيعته خاصة بقومـه، ٔاي ٔان رشيعته خاصة بقومـه، ٔاي ٔان رشيعته خاصة بقومـه، ٔاي ٔان رشيعته خاصة بقومـه،نيب بعث ٕاىل قومه خاصة،نيب بعث ٕاىل قومه خاصة،نيب بعث ٕاىل قومه خاصة،نيب بعث ٕاىل قومه خاصة،ال ال ال ال     ::::وجه اwال¾وجه اwال¾وجه اwال¾وجه اwال¾
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 ملـزمني �ٔالخـذ مبـا يف هـذه  ملـزمني �ٔالخـذ مبـا يف هـذه  ملـزمني �ٔالخـذ مبـا يف هـذه  ملـزمني �ٔالخـذ مبـا يف هـذه  فقد بعث ٕاىل الناس عامة فٕاذا تبـني ذ� فلـسـنا فقد بعث ٕاىل الناس عامة فٕاذا تبـني ذ� فلـسـنا فقد بعث ٕاىل الناس عامة فٕاذا تبـني ذ� فلـسـنا فقد بعث ٕاىل الناس عامة فٕاذا تبـني ذ� فلـسـنا����
حىت حىت حىت حىت  رشيعة ملن قبلنا، رشيعة ملن قبلنا، رشيعة ملن قبلنا، رشيعة ملن قبلنا،تتتتاالٓية، ولو اكنت تدل عىل جواز بناء املسجد عىل القرب اكناالٓية، ولو اكنت تدل عىل جواز بناء املسجد عىل القرب اكناالٓية، ولو اكنت تدل عىل جواز بناء املسجد عىل القرب اكناالٓية، ولو اكنت تدل عىل جواز بناء املسجد عىل القرب اكن

ؤالن رشيعة من قبلنا ليست رشيعـة ؤالن رشيعة من قبلنا ليست رشيعـة ؤالن رشيعة من قبلنا ليست رشيعـة ؤالن رشيعة من قبلنا ليست رشيعـة      ال يلزمنا أالخذ هبا، ال يلزمنا أالخذ هبا، ال يلزمنا أالخذ هبا، ال يلزمنا أالخذ هبا، تدل عىل ذ� تدل عىل ذ� تدل عىل ذ� تدل عىل ذ� اكنت اكنت اكنت اكنتولوولوولوولو
        ، ، ، ، """" رشيعة من قبلنا ليست رشيعة لنا رشيعة من قبلنا ليست رشيعة لنا رشيعة من قبلنا ليست رشيعة لنا رشيعة من قبلنا ليست رشيعة لنا ٔان ٔان ٔان ٔان""""لنا، وهذا عىل القول بأن هذه القاعدةلنا، وهذا عىل القول بأن هذه القاعدةلنا، وهذا عىل القول بأن هذه القاعدةلنا، وهذا عىل القول بأن هذه القاعدة

        ::::صواب ٔان رشيعة من قبلنا رشيعة لناصواب ٔان رشيعة من قبلنا رشيعة لناصواب ٔان رشيعة من قبلنا رشيعة لناصواب ٔان رشيعة من قبلنا رشيعة لناهب ٔان الهب ٔان الهب ٔان الهب ٔان ال

 معـدوم ٔالن  معـدوم ٔالن  معـدوم ٔالن  معـدوم ٔالن ططططفذ� مرشوط عندمه مبا ٕاذا مل يرد يف رشعنا ما خيالفه، وهذا الرش فذ� مرشوط عندمه مبا ٕاذا مل يرد يف رشعنا ما خيالفه، وهذا الرش فذ� مرشوط عندمه مبا ٕاذا مل يرد يف رشعنا ما خيالفه، وهذا الرش فذ� مرشوط عندمه مبا ٕاذا مل يرد يف رشعنا ما خيالفه، وهذا الرش 
أالحاديث تواترت يف الهنـي عن البناء كام سـبق من أالحاديث الكثرية، فذ� دليل أالحاديث تواترت يف الهنـي عن البناء كام سـبق من أالحاديث الكثرية، فذ� دليل أالحاديث تواترت يف الهنـي عن البناء كام سـبق من أالحاديث الكثرية، فذ� دليل أالحاديث تواترت يف الهنـي عن البناء كام سـبق من أالحاديث الكثرية، فذ� دليل 

        . . . .  ما يف االٓية ليس رشيعة لنا ما يف االٓية ليس رشيعة لنا ما يف االٓية ليس رشيعة لنا ما يف االٓية ليس رشيعة لنا ٔان ٔان ٔان ٔانعىلعىلعىلعىل

ٕاننا ال نسمل ٔان االٓية تفيد ٕاننا ال نسمل ٔان االٓية تفيد ٕاننا ال نسمل ٔان االٓية تفيد ٕاننا ال نسمل ٔان االٓية تفيد دة مرشوطة، مث دة مرشوطة، مث دة مرشوطة، مث دة مرشوطة، مث  قاع قاع قاع قاع ٕاهنا ٕاهنا ٕاهنا ٕاهناسواء قلنا ٕان هذه قاعدة ٔاو قلنا سواء قلنا ٕان هذه قاعدة ٔاو قلنا سواء قلنا ٕان هذه قاعدة ٔاو قلنا سواء قلنا ٕان هذه قاعدة ٔاو قلنا 
، نقول + حىت لو قلنا االٓية ليس فهيا دليل عىل ٕاهنا جتزي ذ�، لك ما يف االٓية ، نقول + حىت لو قلنا االٓية ليس فهيا دليل عىل ٕاهنا جتزي ذ�، لك ما يف االٓية ، نقول + حىت لو قلنا االٓية ليس فهيا دليل عىل ٕاهنا جتزي ذ�، لك ما يف االٓية ، نقول + حىت لو قلنا االٓية ليس فهيا دليل عىل ٕاهنا جتزي ذ�، لك ما يف االٓية ذ�ذ�ذ�ذ�

ٔان جامعة من الناس قـالوا لنتخـذن علـهيم مـسجدا، فلـيس فيـه تـرصحي ٔان هـؤالء ٔان جامعة من الناس قـالوا لنتخـذن علـهيم مـسجدا، فلـيس فيـه تـرصحي ٔان هـؤالء ٔان جامعة من الناس قـالوا لنتخـذن علـهيم مـسجدا، فلـيس فيـه تـرصحي ٔان هـؤالء ٔان جامعة من الناس قـالوا لنتخـذن علـهيم مـسجدا، فلـيس فيـه تـرصحي ٔان هـؤالء 
جامعة مؤمنني صاحلني، بل الظاهر خـالف ذ� عـىل مـا قـال بـه كثـري مـن ٔاهـل جامعة مؤمنني صاحلني، بل الظاهر خـالف ذ� عـىل مـا قـال بـه كثـري مـن ٔاهـل جامعة مؤمنني صاحلني، بل الظاهر خـالف ذ� عـىل مـا قـال بـه كثـري مـن ٔاهـل جامعة مؤمنني صاحلني، بل الظاهر خـالف ذ� عـىل مـا قـال بـه كثـري مـن ٔاهـل 

لعـن هللا الهيـود لعـن هللا الهيـود لعـن هللا الهيـود لعـن هللا الهيـود ««««: : : : تفسري كام قال ابن رجب يف حديث وهو يعقب عـىل حـديثتفسري كام قال ابن رجب يف حديث وهو يعقب عـىل حـديثتفسري كام قال ابن رجب يف حديث وهو يعقب عـىل حـديثتفسري كام قال ابن رجب يف حديث وهو يعقب عـىل حـديثال ال ال ال 
وقـد دل القـرآن عـىل مثـل مـا دل عليـه هـذا وقـد دل القـرآن عـىل مثـل مـا دل عليـه هـذا وقـد دل القـرآن عـىل مثـل مـا دل عليـه هـذا وقـد دل القـرآن عـىل مثـل مـا دل عليـه هـذا """": : : : قالقالقالقال» » » » اختذوا قبور ٔانبياهئم مساجداختذوا قبور ٔانبياهئم مساجداختذوا قبور ٔانبياهئم مساجداختذوا قبور ٔانبياهئم مساجد

يَن غَلَُبوا عََىل ا�ْمِرِمهْ ﴿﴿﴿﴿: : : : احلديث هو قول هللا تعاىل يف قصة ٔاحصاب الكهفاحلديث هو قول هللا تعاىل يف قصة ٔاحصاب الكهفاحلديث هو قول هللا تعاىل يف قصة ٔاحصاب الكهفاحلديث هو قول هللا تعاىل يف قصة ٔاحصاب الكهف ِ يَن غَلَُبوا عََىل ا�ْمِرِمهْ قَاَل ا�� ِ يَن غَلَُبوا عََىل ا�ْمِرِمهْ قَاَل ا�� ِ يَن غَلَُبوا عََىل ا�ْمِرِمهْ قَاَل ا�� ِ قَاَل ا��
ْسجِ  م م� ْسجِ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ م م� ْسجِ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ م م� ْسجِ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ م م� ﴾ جفعل اختاذ املساجد عىل القبور من فعل ٔاهل الغلبة عـىل ﴾ جفعل اختاذ املساجد عىل القبور من فعل ٔاهل الغلبة عـىل ﴾ جفعل اختاذ املساجد عىل القبور من فعل ٔاهل الغلبة عـىل ﴾ جفعل اختاذ املساجد عىل القبور من فعل ٔاهل الغلبة عـىل داً داً داً داً لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ

يــَن غَلَُبــوا عَــَىل ا�ْمــِرِمهْ  ﴿ ﴿ ﴿ ﴿""""أالمــورأالمــورأالمــورأالمــور ِ يــَن غَلَُبــوا عَــَىل ا�ْمــِرِمهْ قَــاَل ا�� ِ يــَن غَلَُبــوا عَــَىل ا�ْمــِرِمهْ قَــاَل ا�� ِ يــَن غَلَُبــوا عَــَىل ا�ْمــِرِمهْ قَــاَل ا�� ِ يــشعر بــأن يــشعر بــأن يــشعر بــأن يــشعر بــأن ،،،، أالمور أالمور أالمور أالمور﴾ فأهــل الغلبــة عــىل﴾ فأهــل الغلبــة عــىل﴾ فأهــل الغلبــة عــىل﴾ فأهــل الغلبــة عــىلقَــاَل ا��
        . . . .  الفضل الفضل الفضل الفضل القهر والغلبة وٕاتباع الهوى ؤانه ليس من فعل ٔاهل العمل و القهر والغلبة وٕاتباع الهوى ؤانه ليس من فعل ٔاهل العمل و القهر والغلبة وٕاتباع الهوى ؤانه ليس من فعل ٔاهل العمل و القهر والغلبة وٕاتباع الهوى ؤانه ليس من فعل ٔاهل العمل وستندمهستندمهستندمهستندمهم م م م 

ُـْم ﴿﴿﴿﴿::::لوالوالوالوا قا قا قا قابعض التفاسري ٔان الطائفة أالوىلبعض التفاسري ٔان الطائفة أالوىلبعض التفاسري ٔان الطائفة أالوىلبعض التفاسري ٔان الطائفة أالوىلبل جاء يف بل جاء يف بل جاء يف بل جاء يف  هب� م بُنْيَـاً¢ ر� ُـْم  فََقـالُوا ابُْنـوا عَلَـْهيِ هب� م بُنْيَـاً¢ ر� ُـْم  فََقـالُوا ابُْنـوا عَلَـْهيِ هب� م بُنْيَـاً¢ ر� ُـْم  فََقـالُوا ابُْنـوا عَلَـْهيِ هب� م بُنْيَـاً¢ ر�  فََقـالُوا ابُْنـوا عَلَـْهيِ
مْ  مْ ا�ْعَملُ ِهبِ مْ ا�ْعَملُ ِهبِ مْ ا�ْعَملُ ِهبِ  ﴾ جاء يف بعض التفاسري ٔاهنم اكنـوا مـؤمنني عـاملني بعـد مـرشوعية اختـاذ  ﴾ جاء يف بعض التفاسري ٔاهنم اكنـوا مـؤمنني عـاملني بعـد مـرشوعية اختـاذ  ﴾ جاء يف بعض التفاسري ٔاهنم اكنـوا مـؤمنني عـاملني بعـد مـرشوعية اختـاذ  ﴾ جاء يف بعض التفاسري ٔاهنم اكنـوا مـؤمنني عـاملني بعـد مـرشوعية اختـاذ ا�ْعَملُ ِهبِ
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املساجد عىل القبور فأشاروا �لبناء عىل �ب الكهف وسده، وكـف التعـرض عـن املساجد عىل القبور فأشاروا �لبناء عىل �ب الكهف وسده، وكـف التعـرض عـن املساجد عىل القبور فأشاروا �لبناء عىل �ب الكهف وسده، وكـف التعـرض عـن املساجد عىل القبور فأشاروا �لبناء عىل �ب الكهف وسده، وكـف التعـرض عـن 
 عىل اختاذ املسجد، وعـىل  عىل اختاذ املسجد، وعـىل  عىل اختاذ املسجد، وعـىل  عىل اختاذ املسجد، وعـىل ٔاحصابه فمل يقبل أالمراء مهنم وغاظهم ذ� حىت ٔاقسموأاحصابه فمل يقبل أالمراء مهنم وغاظهم ذ� حىت ٔاقسموأاحصابه فمل يقبل أالمراء مهنم وغاظهم ذ� حىت ٔاقسموأاحصابه فمل يقبل أالمراء مهنم وغاظهم ذ� حىت ٔاقسموا

هذا فال يصح ٔايًضا Ñسـتدالل ببعض االõٓت اليت تذكر فعل من قبلنا مـا خيـالف هذا فال يصح ٔايًضا Ñسـتدالل ببعض االõٓت اليت تذكر فعل من قبلنا مـا خيـالف هذا فال يصح ٔايًضا Ñسـتدالل ببعض االõٓت اليت تذكر فعل من قبلنا مـا خيـالف هذا فال يصح ٔايًضا Ñسـتدالل ببعض االõٓت اليت تذكر فعل من قبلنا مـا خيـالف 
        ....أالحاديث الصحيحة أالحاديث الصحيحة أالحاديث الصحيحة أالحاديث الصحيحة 

بعض الناس مهنا دلـيًال عـىل بعض الناس مهنا دلـيًال عـىل بعض الناس مهنا دلـيًال عـىل بعض الناس مهنا دلـيًال عـىل يتخذ يتخذ يتخذ يتخذ      من املمكن ٔان من املمكن ٔان من املمكن ٔان من املمكن ٔاننتطرق ٕاىل االõٓت أالخرى اليتنتطرق ٕاىل االõٓت أالخرى اليتنتطرق ٕاىل االõٓت أالخرى اليتنتطرق ٕاىل االõٓت أالخرى اليت
ىل ىل ىل ىل ٔافعال السابقني ٔان يفعلها وخيالفهـا أالحاديـث الـصحيحة مكثـل ا�ي يـسـتدل عـٔافعال السابقني ٔان يفعلها وخيالفهـا أالحاديـث الـصحيحة مكثـل ا�ي يـسـتدل عـٔافعال السابقني ٔان يفعلها وخيالفهـا أالحاديـث الـصحيحة مكثـل ا�ي يـسـتدل عـٔافعال السابقني ٔان يفعلها وخيالفهـا أالحاديـث الـصحيحة مكثـل ا�ي يـسـتدل عـ

جواز صنع الªثيل وأالصنام بقول هللا تعاىل يف اجلن ا�ين اكنوا مـسخرين مـذللني جواز صنع الªثيل وأالصنام بقول هللا تعاىل يف اجلن ا�ين اكنوا مـسخرين مـذللني جواز صنع الªثيل وأالصنام بقول هللا تعاىل يف اجلن ا�ين اكنوا مـسخرين مـذللني جواز صنع الªثيل وأالصنام بقول هللا تعاىل يف اجلن ا�ين اكنوا مـسخرين مـذللني 

َحاِريـَب َوتََماِثيـَل َوِجَفـاٍن ﴿﴿﴿﴿    : : : :  قـال تعـاىل قـال تعـاىل قـال تعـاىل قـال تعـاىل����لسلøن لسلøن لسلøن لسلøن  َحاِريـَب َوتََماِثيـَل َوِجَفـاٍن يَْعَملُـوَن َ+ُ َمـا يَـَشاُء ِمـن م� َحاِريـَب َوتََماِثيـَل َوِجَفـاٍن يَْعَملُـوَن َ+ُ َمـا يَـَشاُء ِمـن م� َحاِريـَب َوتََماِثيـَل َوِجَفـاٍن يَْعَملُـوَن َ+ُ َمـا يَـَشاُء ِمـن م� يَْعَملُـوَن َ+ُ َمـا يَـَشاُء ِمـن م�
َياٍت  اسـِ َياٍت َاكلَْجواِب َوقُُدوٍر ر� اسـِ َياٍت َاكلَْجواِب َوقُُدوٍر ر� اسـِ َياٍت َاكلَْجواِب َوقُُدوٍر ر� اسـِ  أالحاديث عىل حترمي الªثيل  أالحاديث عىل حترمي الªثيل  أالحاديث عىل حترمي الªثيل  أالحاديث عىل حترمي الªثيل تتتت وقد جاء وقد جاء وقد جاء وقد جاء    ]]]]١٣١٣١٣١٣: : : : سـبأ سـبأ سـبأ سـبأ     [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َاكلَْجواِب َوقُُدوٍر ر�

        ....والتصاويروالتصاويروالتصاويروالتصاوير

 يف مـسجده ولـو اكن حرامـا مل  يف مـسجده ولـو اكن حرامـا مل  يف مـسجده ولـو اكن حرامـا مل  يف مـسجده ولـو اكن حرامـا مل ���� قرب النـيب  قرب النـيب  قرب النـيب  قرب النـيب  وجود وجود وجود وجود مسأ¾ مسأ¾ مسأ¾ مسأ¾::::الشبهة الثانيةالشبهة الثانيةالشبهة الثانيةالشبهة الثانية
        ....يدفن فيهيدفن فيهيدفن فيهيدفن فيه

        ::::الرد على ألشبههالرد على ألشبههالرد على ألشبههالرد على ألشبهه
هذا وٕان اكن هو املشاهد اليوم فٕانـه مل يكـن كـذ� يف عـرص الـصحابة، فـٕاهنم ملـا هذا وٕان اكن هو املشاهد اليوم فٕانـه مل يكـن كـذ� يف عـرص الـصحابة، فـٕاهنم ملـا هذا وٕان اكن هو املشاهد اليوم فٕانـه مل يكـن كـذ� يف عـرص الـصحابة، فـٕاهنم ملـا هذا وٕان اكن هو املشاهد اليوم فٕانـه مل يكـن كـذ� يف عـرص الـصحابة، فـٕاهنم ملـا 

 دفنوه يف جحرته جحـرة الـسـيدة عائـشة الـيت اكنـت جبانـب املـسجد واكن  دفنوه يف جحرته جحـرة الـسـيدة عائـشة الـيت اكنـت جبانـب املـسجد واكن  دفنوه يف جحرته جحـرة الـسـيدة عائـشة الـيت اكنـت جبانـب املـسجد واكن  دفنوه يف جحرته جحـرة الـسـيدة عائـشة الـيت اكنـت جبانـب املـسجد واكن ����مات مات مات مات 

 خير خير خير خيرجججج منه ٕاىل املسجد وهذا ٔامر معروف  منه ٕاىل املسجد وهذا ٔامر معروف  منه ٕاىل املسجد وهذا ٔامر معروف  منه ٕاىل املسجد وهذا ٔامر معروف ����ار فيه �ب اكن النيب ار فيه �ب اكن النيب ار فيه �ب اكن النيب ار فيه �ب اكن النيب يفصل بيهنام جديفصل بيهنام جديفصل بيهنام جديفصل بيهنام جد
مقطوع به عند العلامء وال خالف يف ذ�، والصحابة ٕامقطوع به عند العلامء وال خالف يف ذ�، والصحابة ٕامقطوع به عند العلامء وال خالف يف ذ�، والصحابة ٕامقطوع به عند العلامء وال خالف يف ذ�، والصحابة ٕامنمنمنمنـا فعلـوا ذ� يك ال يـمتكن ـا فعلـوا ذ� يك ال يـمتكن ـا فعلـوا ذ� يك ال يـمتكن ـا فعلـوا ذ� يك ال يـمتكن 
ٔاحد بعدمه من اختاذ قـربه مـسجدا، وهـذا عـني مـا قالتـه الـسـيدة عائـشة، حيـث ٔاحد بعدمه من اختاذ قـربه مـسجدا، وهـذا عـني مـا قالتـه الـسـيدة عائـشة، حيـث ٔاحد بعدمه من اختاذ قـربه مـسجدا، وهـذا عـني مـا قالتـه الـسـيدة عائـشة، حيـث ٔاحد بعدمه من اختاذ قـربه مـسجدا، وهـذا عـني مـا قالتـه الـسـيدة عائـشة، حيـث 

يـدا ٔاو ٔان يـدا ٔاو ٔان يـدا ٔاو ٔان يـدا ٔاو ٔان خـخـخـخـيشيشيشيش ٔان يتخـذ مـسجده ع  ٔان يتخـذ مـسجده ع  ٔان يتخـذ مـسجده ع  ٔان يتخـذ مـسجده ع """": : : : تتتت وقالـ وقالـ وقالـ وقالـ""""ولوال ذ� ٔالبرز قـربه،ولوال ذ� ٔالبرز قـربه،ولوال ذ� ٔالبرز قـربه،ولوال ذ� ٔالبرز قـربه،"""": : : : قالتقالتقالتقالت
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، ٕاذن فعل الصحابة اكن خوف من هذا احملظور، ليس الوقـوع ، ٕاذن فعل الصحابة اكن خوف من هذا احملظور، ليس الوقـوع ، ٕاذن فعل الصحابة اكن خوف من هذا احملظور، ليس الوقـوع ، ٕاذن فعل الصحابة اكن خوف من هذا احملظور، ليس الوقـوع """"يتخذ قربه مسجدايتخذ قربه مسجدايتخذ قربه مسجدايتخذ قربه مسجدا
    جهجهجهجهرية يف رية يف رية يف رية يف ٨٨٨٨٨٨٨٨يف احملظور، ولكن وقع بعدمه ما مل يكن يف حسـباهنم، وذ� يف سـنة يف احملظور، ولكن وقع بعدمه ما مل يكن يف حسـباهنم، وذ� يف سـنة يف احملظور، ولكن وقع بعدمه ما مل يكن يف حسـباهنم، وذ� يف سـنة يف احملظور، ولكن وقع بعدمه ما مل يكن يف حسـباهنم، وذ� يف سـنة 

عهد الوليد بن عبد املعهد الوليد بن عبد املعهد الوليد بن عبد املعهد الوليد بن عبد امل���� ملا هدم املسجد النبوي ؤاراد ٔان يوسعه فأ ملا هدم املسجد النبوي ؤاراد ٔان يوسعه فأ ملا هدم املسجد النبوي ؤاراد ٔان يوسعه فأ ملا هدم املسجد النبوي ؤاراد ٔان يوسعه فأضضضضاف ٕاليه جحر اف ٕاليه جحر اف ٕاليه جحر اف ٕاليه جحر 
---- فأدخل فيه احلجرة النبويـة جحـرة عائـشة  فأدخل فيه احلجرة النبويـة جحـرة عائـشة  فأدخل فيه احلجرة النبويـة جحـرة عائـشة  فأدخل فيه احلجرة النبويـة جحـرة عائـشة ----آ+ وسملآ+ وسملآ+ وسملآ+ وسملصىل هللا عليه و صىل هللا عليه و صىل هللا عليه و صىل هللا عليه و ----ٔازوأازوأازوأازواجججج النيب  النيب  النيب  النيب 

 فصار القرب بذ� يف املسجد ومل يكن يف املدينة املنورة ٔاحـد مـن  فصار القرب بذ� يف املسجد ومل يكن يف املدينة املنورة ٔاحـد مـن  فصار القرب بذ� يف املسجد ومل يكن يف املدينة املنورة ٔاحـد مـن  فصار القرب بذ� يف املسجد ومل يكن يف املدينة املنورة ٔاحـد مـن ----رررريضيضيضيض هللا عهنا هللا عهنا هللا عهنا هللا عهنا
        . . . . الصحابة حينذاك خالفًا ملن تومه ذ�،الصحابة حينذاك خالفًا ملن تومه ذ�،الصحابة حينذاك خالفًا ملن تومه ذ�،الصحابة حينذاك خالفًا ملن تومه ذ�،

وٕاوٕاوٕاوٕامنمنمنمنـا ٔادخلـت احلجـرة يف املـسجد يف خالفـة ـا ٔادخلـت احلجـرة يف املـسجد يف خالفـة ـا ٔادخلـت احلجـرة يف املـسجد يف خالفـة ـا ٔادخلـت احلجـرة يف املـسجد يف خالفـة ((((    : : : : قال العالمة محمد بن عبـد الهـاديقال العالمة محمد بن عبـد الهـاديقال العالمة محمد بن عبـد الهـاديقال العالمة محمد بن عبـد الهـادي
موت عامة الصحابة ا�ين اكنوا �ملدينة واكن مـن آخـرمه موت عامة الصحابة ا�ين اكنوا �ملدينة واكن مـن آخـرمه موت عامة الصحابة ا�ين اكنوا �ملدينة واكن مـن آخـرمه موت عامة الصحابة ا�ين اكنوا �ملدينة واكن مـن آخـرمه الوليد بن عبد املالوليد بن عبد املالوليد بن عبد املالوليد بن عبد امل���� بعد  بعد  بعد  بعد 

    ٧٧٧٧٨٨٨٨مومومومو				 جابر بن عبد هللا وتويف يف خالفة عبـد املـ جابر بن عبد هللا وتويف يف خالفة عبـد املـ جابر بن عبد هللا وتويف يف خالفة عبـد املـ جابر بن عبد هللا وتويف يف خالفة عبـد املـ���� بـن مـروان ٕانـه تـويف يف  بـن مـروان ٕانـه تـويف يف  بـن مـروان ٕانـه تـويف يف  بـن مـروان ٕانـه تـويف يف 
    جهجهجهجهريـة فـاكن بنـاء املـسجد ريـة فـاكن بنـاء املـسجد ريـة فـاكن بنـاء املـسجد ريـة فـاكن بنـاء املـسجد ٩٦٩٦٩٦٩٦    جهجهجهجهريـة وتـويف ســنة ريـة وتـويف ســنة ريـة وتـويف ســنة ريـة وتـويف ســنة ٨٨٨٨٦٦٦٦جهجهجهجهرية والوليـد تـوىل ســنة رية والوليـد تـوىل ســنة رية والوليـد تـوىل ســنة رية والوليـد تـوىل ســنة 

جـرة يف جـرة يف جـرة يف جـرة يف  احل احل احل احلالالالالٕادخٕادخٕادخٕادخ ٔالن مسأ¾  ٔالن مسأ¾  ٔالن مسأ¾  ٔالن مسأ¾ ٩٦٩٦٩٦٩٦ ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل ٨٨٨٨٦٦٦٦ من  من  من  من ،،،،))))وٕادخال احلجرة فيه فø بني ذ�وٕادخال احلجرة فيه فø بني ذ�وٕادخال احلجرة فيه فø بني ذ�وٕادخال احلجرة فيه فø بني ذ�
    ����بت هو ذكره البعض ولكن محمد بن عبد الهادي ذكر مدة خالفـة الوليـد بت هو ذكره البعض ولكن محمد بن عبد الهادي ذكر مدة خالفـة الوليـد بت هو ذكره البعض ولكن محمد بن عبد الهادي ذكر مدة خالفـة الوليـد بت هو ذكره البعض ولكن محمد بن عبد الهادي ذكر مدة خالفـة الوليـد غريغريغريغري    ٨٨٨٨٨٨٨٨

        . . . .  فبين ٔاو ٔادخل القرب يف هذه املدة فبين ٔاو ٔادخل القرب يف هذه املدة فبين ٔاو ٔادخل القرب يف هذه املدة فبين ٔاو ٔادخل القرب يف هذه املدة٩٦٩٦٩٦٩٦ ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل ٨٨٨٨٦٦٦٦بن عبد املبن عبد املبن عبد املبن عبد امل���� من  من  من  من 

     عن هذا الفعل، ومه يعلمون تواترا حرمة هذا الفعل، عن هذا الفعل، ومه يعلمون تواترا حرمة هذا الفعل، عن هذا الفعل، ومه يعلمون تواترا حرمة هذا الفعل، عن هذا الفعل، ومه يعلمون تواترا حرمة هذا الفعل،واواواواسكتسكتسكتسكتالعلامء العلامء العلامء العلامء  ٔان  ٔان  ٔان  ٔان ::::مث من قالمث من قالمث من قالمث من قال
 سعيد بـن املـسيب ٕادخـال جحـرة  سعيد بـن املـسيب ٕادخـال جحـرة  سعيد بـن املـسيب ٕادخـال جحـرة  سعيد بـن املـسيب ٕادخـال جحـرة وقد ٔانكروقد ٔانكروقد ٔانكروقد ٔانكر    ((((: : : : فقد نقل ابن كثري يف فقد نقل ابن كثري يف فقد نقل ابن كثري يف فقد نقل ابن كثري يف 				رخيه قالرخيه قالرخيه قالرخيه قال

        ....))))عائشة يف املسجد عائشة يف املسجد عائشة يف املسجد عائشة يف املسجد ���ٔ�نه خٔنه خٔنه خٔنه خيشيشيشيش ٔان يتخذ القرب مسجدا ٔان يتخذ القرب مسجدا ٔان يتخذ القرب مسجدا ٔان يتخذ القرب مسجدا

 فلوال ذ� ٔابرز قربه غري ٔانه خ فلوال ذ� ٔابرز قربه غري ٔانه خ فلوال ذ� ٔابرز قربه غري ٔانه خ فلوال ذ� ٔابرز قربه غري ٔانه خيشيشيشيش    """"وٕان مل نعرف ٕاناكر العلامء فيكفي رواية عائشةوٕان مل نعرف ٕاناكر العلامء فيكفي رواية عائشةوٕان مل نعرف ٕاناكر العلامء فيكفي رواية عائشةوٕان مل نعرف ٕاناكر العلامء فيكفي رواية عائشة
، وقد اكن ، وقد اكن ، وقد اكن ، وقد اكن معمعمعمعر عند توسعة املسجد وسعه من اجلهـات أالخـرى ر عند توسعة املسجد وسعه من اجلهـات أالخـرى ر عند توسعة املسجد وسعه من اجلهـات أالخـرى ر عند توسعة املسجد وسعه من اجلهـات أالخـرى """"ٔان يتخذ مسجدأان يتخذ مسجدأان يتخذ مسجدأان يتخذ مسجدا

 كذ� ملا وسع يف عهد عـ كذ� ملا وسع يف عهد عـ كذ� ملا وسع يف عهد عـ كذ� ملا وسع يف عهد عـ����ن ومـع ن ومـع ن ومـع ن ومـع ))))لهيا،لهيا،لهيا،لهيا، ٕانه ال سبيل إ  ٕانه ال سبيل إ  ٕانه ال سبيل إ  ٕانه ال سبيل إ : : : : ((((ومل يتعرض للحجرة وقالومل يتعرض للحجرة وقالومل يتعرض للحجرة وقالومل يتعرض للحجرة وقال
    ممممهنهنهنهنأ أ أ أ ذ� فٕان اذ� فٕان اذ� فٕان اذ� فٕان ا����الفني ملا ٔادخلوا القرب النبوي يف املسجد احتاطوا لالفني ملا ٔادخلوا القرب النبوي يف املسجد احتاطوا لالفني ملا ٔادخلوا القرب النبوي يف املسجد احتاطوا لالفني ملا ٔادخلوا القرب النبوي يف املسجد احتاطوا لالالالٔالمر شيئًا ما مع ٔمر شيئًا ما مع ٔمر شيئًا ما مع ٔمر شيئًا ما مع 
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خالفوا لكن احتاطوا خالفوا لكن احتاطوا خالفوا لكن احتاطوا خالفوا لكن احتاطوا حفحفحفحفاولوا تقرير ااولوا تقرير ااولوا تقرير ااولوا تقرير ا����الفة ما ٔامكهنم فبنوا عىل القرب حيطان مرتفعـة الفة ما ٔامكهنم فبنوا عىل القرب حيطان مرتفعـة الفة ما ٔامكهنم فبنوا عىل القرب حيطان مرتفعـة الفة ما ٔامكهنم فبنوا عىل القرب حيطان مرتفعـة 
مث مث مث مث ي ٕاىل احملظـور،ي ٕاىل احملظـور،ي ٕاىل احملظـور،ي ٕاىل احملظـور، فيـه العـوام، ويـؤد فيـه العـوام، ويـؤد فيـه العـوام، ويـؤد فيـه العـوام، ويـؤدمسـتديرة حو+ لمسـتديرة حو+ لمسـتديرة حو+ لمسـتديرة حو+ لئئئئال يظهر يف املسجد فيصيلال يظهر يف املسجد فيصيلال يظهر يف املسجد فيصيلال يظهر يف املسجد فيصيل

بنو جدارين من ركين القرب الشامليني وحرفوهام حيث التقيا حىت ال يمتكن ٔاحد من بنو جدارين من ركين القرب الشامليني وحرفوهام حيث التقيا حىت ال يمتكن ٔاحد من بنو جدارين من ركين القرب الشامليني وحرفوهام حيث التقيا حىت ال يمتكن ٔاحد من بنو جدارين من ركين القرب الشامليني وحرفوهام حيث التقيا حىت ال يمتكن ٔاحد من 
        ....اسـتقبال القرباسـتقبال القرباسـتقبال القرباسـتقبال القرب

    ����ؤان احلجرة ملا ٔادخلت ٕاىل املسجد سد �هبا وبين علهيا حـائؤان احلجرة ملا ٔادخلت ٕاىل املسجد سد �هبا وبين علهيا حـائؤان احلجرة ملا ٔادخلت ٕاىل املسجد سد �هبا وبين علهيا حـائؤان احلجرة ملا ٔادخلت ٕاىل املسجد سد �هبا وبين علهيا حـائطططط آخـر صـيانة +  آخـر صـيانة +  آخـر صـيانة +  آخـر صـيانة + 
        ....ٔان يتخذ بيته عيدا وقربه وثنأان يتخذ بيته عيدا وقربه وثنأان يتخذ بيته عيدا وقربه وثنأان يتخذ بيته عيدا وقربه وثنا

        ....���� رتب عليه  رتب عليه  رتب عليه  رتب عليه  ا�ي ا�ي ا�ي ا�ي مث لو قلنا بعدم الصالة سوف تفوت فيه أالجر مث لو قلنا بعدم الصالة سوف تفوت فيه أالجر مث لو قلنا بعدم الصالة سوف تفوت فيه أالجر مث لو قلنا بعدم الصالة سوف تفوت فيه أالجر

 ٔان البعض يزمع ٔان أالجر والثواب امل ٔان البعض يزمع ٔان أالجر والثواب امل ٔان البعض يزمع ٔان أالجر والثواب امل ٔان البعض يزمع ٔان أالجر والثواب املرترترترتتب اكن بعـد دخـول القـرب، يعـين تب اكن بعـد دخـول القـرب، يعـين تب اكن بعـد دخـول القـرب، يعـين تب اكن بعـد دخـول القـرب، يعـين جبجبجبجبوالعوالعوالعوالع
بعض الناس يقولوا ٕان الصالة فيه بألف صـالة قـال بـسبب دخـول القـرب، طيـب بعض الناس يقولوا ٕان الصالة فيه بألف صـالة قـال بـسبب دخـول القـرب، طيـب بعض الناس يقولوا ٕان الصالة فيه بألف صـالة قـال بـسبب دخـول القـرب، طيـب بعض الناس يقولوا ٕان الصالة فيه بألف صـالة قـال بـسبب دخـول القـرب، طيـب 

 قـال هـذا احلـديث يف حياتـه فاكنـت  قـال هـذا احلـديث يف حياتـه فاكنـت  قـال هـذا احلـديث يف حياتـه فاكنـت  قـال هـذا احلـديث يف حياتـه فاكنـت ���� النـيب  النـيب  النـيب  النـيب  من قال احلـديث؟ من قال احلـديث؟ من قال احلـديث؟ من قال احلـديث؟،،،،؟؟؟؟وقبل ذ�وقبل ذ�وقبل ذ�وقبل ذ�
سـبوا ذ�، مث اســتطردوا سـبوا ذ�، مث اســتطردوا سـبوا ذ�، مث اســتطردوا سـبوا ذ�، مث اســتطردوا ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ حيحيحيحيـ ـ ـ ـ أالفضلية قبل وجود القرب، واملشلكة ٕان أالفضلية قبل وجود القرب، واملشلكة ٕان أالفضلية قبل وجود القرب، واملشلكة ٕان أالفضلية قبل وجود القرب، واملشلكة ٕان ����ـ[ ـ[ ـ[ ـ[ 

 ا�ي لـيس  ا�ي لـيس  ا�ي لـيس  ا�ي لـيس  املـسجد املـسجد املـسجد املـسجدأالمر مع بقية أالولياء، ٕان لك مسجد فيه قرب + ٔافـضلية عـنأالمر مع بقية أالولياء، ٕان لك مسجد فيه قرب + ٔافـضلية عـنأالمر مع بقية أالولياء، ٕان لك مسجد فيه قرب + ٔافـضلية عـنأالمر مع بقية أالولياء، ٕان لك مسجد فيه قرب + ٔافـضلية عـن
        . . . . فيه قرب، مفن اكنت عقيدته كذ� بطلت صالته يف هذا املسجدفيه قرب، مفن اكنت عقيدته كذ� بطلت صالته يف هذا املسجدفيه قرب، مفن اكنت عقيدته كذ� بطلت صالته يف هذا املسجدفيه قرب، مفن اكنت عقيدته كذ� بطلت صالته يف هذا املسجد

        :::: ومه ٔاربعة ومه ٔاربعة ومه ٔاربعة ومه ٔاربعةبأفضليهتابأفضليهتابأفضليهتابأفضليهتالك املساجد سواء ٕاال ما ذكر الرشع لك املساجد سواء ٕاال ما ذكر الرشع لك املساجد سواء ٕاال ما ذكر الرشع لك املساجد سواء ٕاال ما ذكر الرشع 

----٣٣٣٣نبوي بألف صالة واملـسجد نبوي بألف صالة واملـسجد نبوي بألف صالة واملـسجد نبوي بألف صالة واملـسجد  واملسجد ال  واملسجد ال  واملسجد ال  واملسجد ال ----٢٢٢٢املسجد احلرام مبائة ٔالف صالة،املسجد احلرام مبائة ٔالف صالة،املسجد احلرام مبائة ٔالف صالة،املسجد احلرام مبائة ٔالف صالة،----١١١١    
        . . . . ومسجد قباء جاء فيه رواية بأنه ومسجد قباء جاء فيه رواية بأنه ومسجد قباء جاء فيه رواية بأنه ومسجد قباء جاء فيه رواية بأنه خبخبخبخبمسامئة صالةمسامئة صالةمسامئة صالةمسامئة صالة----٤٤٤٤أالقأالقأالقأالقىصىصىصىص مخسامئة صالة،  مخسامئة صالة،  مخسامئة صالة،  مخسامئة صالة، 

غري ذ� املساجد سواء، دفن فهيا ٔاو ال، أالصل ٔان املـساجد � فـال تـدعوا مـع غري ذ� املساجد سواء، دفن فهيا ٔاو ال، أالصل ٔان املـساجد � فـال تـدعوا مـع غري ذ� املساجد سواء، دفن فهيا ٔاو ال، أالصل ٔان املـساجد � فـال تـدعوا مـع غري ذ� املساجد سواء، دفن فهيا ٔاو ال، أالصل ٔان املـساجد � فـال تـدعوا مـع 
هللا ٔاحًدا، و�� هنـي ٔان يشد الرحال ٕاال لثالث مساجد املسجد احلرام املـسجد هللا ٔاحًدا، و�� هنـي ٔان يشد الرحال ٕاال لثالث مساجد املسجد احلرام املـسجد هللا ٔاحًدا، و�� هنـي ٔان يشد الرحال ٕاال لثالث مساجد املسجد احلرام املـسجد هللا ٔاحًدا، و�� هنـي ٔان يشد الرحال ٕاال لثالث مساجد املسجد احلرام املـسجد 

        . . . . ققققىصىصىصىص وعىل هذا ينبين احلمك يف الصالة يف ت وعىل هذا ينبين احلمك يف الصالة يف ت وعىل هذا ينبين احلمك يف الصالة يف ت وعىل هذا ينبين احلمك يف الصالة يف ت���� املساجد املساجد املساجد املساجدالنبوي املسجد االٔ النبوي املسجد االٔ النبوي املسجد االٔ النبوي املسجد االٔ 
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شـهبة زوال الع[ اليت من ٔاجلها حرم البناء ويه Ñفتتان شـهبة زوال الع[ اليت من ٔاجلها حرم البناء ويه Ñفتتان شـهبة زوال الع[ اليت من ٔاجلها حرم البناء ويه Ñفتتان شـهبة زوال الع[ اليت من ٔاجلها حرم البناء ويه Ñفتتان كيف نرد عىل كيف نرد عىل كيف نرد عىل كيف نرد عىل ::::الشبهةالشبهةالشبهةالشبهة
        �ملقبور؟ �ملقبور؟ �ملقبور؟ �ملقبور؟ 

 قالوا ٔان املنع اكن لع[ ويه خشـية Ñفتتان �ملقبور وقد زالت فزال  قالوا ٔان املنع اكن لع[ ويه خشـية Ñفتتان �ملقبور وقد زالت فزال  قالوا ٔان املنع اكن لع[ ويه خشـية Ñفتتان �ملقبور وقد زالت فزال  قالوا ٔان املنع اكن لع[ ويه خشـية Ñفتتان �ملقبور وقد زالت فزال ::::الشـهبة الثالثةالشـهبة الثالثةالشـهبة الثالثةالشـهبة الثالثة
 التصاوير  التصاوير  التصاوير  التصاوير الالالالتوحيد رتوحيد رتوحيد رتوحيد رخسخسخسخس يف قلوب الناس، مث يف قلوب الناس، مث يف قلوب الناس، مث يف قلوب الناس، مث والناس  والناس  والناس  والناس لكلكلكلكها تعرف وال ها تعرف وال ها تعرف وال ها تعرف وال ؟؟؟؟املنع، ملاذا املنع، ملاذا املنع، ملاذا املنع، ملاذا متمتمتمتنعنعنعنع

اليت اكنت يف عهد قبل نواليت اكنت يف عهد قبل نواليت اكنت يف عهد قبل نواليت اكنت يف عهد قبل نوحححح صـوروا التـصاوير مـن ا�يـن صـورمه ومـن قـام هبـذا  صـوروا التـصاوير مـن ا�يـن صـورمه ومـن قـام هبـذا  صـوروا التـصاوير مـن ا�يـن صـورمه ومـن قـام هبـذا  صـوروا التـصاوير مـن ا�يـن صـورمه ومـن قـام هبـذا 
ــدة  ــوا العقي ــد ويعرف ــون التوحي ــشلكة ومه يعرف ــذه امل ــاس، ه ــضالء الن ــل، ف ــدة العم ــوا العقي ــد ويعرف ــون التوحي ــشلكة ومه يعرف ــذه امل ــاس، ه ــضالء الن ــل، ف ــدة العم ــوا العقي ــد ويعرف ــون التوحي ــشلكة ومه يعرف ــذه امل ــاس، ه ــضالء الن ــل، ف ــدة العم ــوا العقي ــد ويعرف ــون التوحي ــشلكة ومه يعرف ــذه امل ــاس، ه ــضالء الن ــل، ف العم
ورورورورخسخسخسخست، ولكن هل جاء التوحيد لزمان دون زمـان، هـل جـاءت النـصوت، ولكن هل جاء التوحيد لزمان دون زمـان، هـل جـاءت النـصوت، ولكن هل جاء التوحيد لزمان دون زمـان، هـل جـاءت النـصوت، ولكن هل جاء التوحيد لزمان دون زمـان، هـل جـاءت النـصوصصصص لفئـة  لفئـة  لفئـة  لفئـة 

 ماكن ٔام جاء محلاية التوحيد يف لك زمان وماكن، هذا هـو  ماكن ٔام جاء محلاية التوحيد يف لك زمان وماكن، هذا هـو  ماكن ٔام جاء محلاية التوحيد يف لك زمان وماكن، هذا هـو  ماكن ٔام جاء محلاية التوحيد يف لك زمان وماكن، هذا هـو دون فئة ٔاو ماكن دوندون فئة ٔاو ماكن دوندون فئة ٔاو ماكن دوندون فئة ٔاو ماكن دون
        . . . . """" فلام مات ٔاول فلام مات ٔاول فلام مات ٔاول فلام مات ٔاولئئئئك ونك ونك ونك ونيسيسيسيس العمل عبدت العمل عبدت العمل عبدت العمل عبدت: ": ": ": "التصور، فيقول ابن عباسالتصور، فيقول ابن عباسالتصور، فيقول ابن عباسالتصور، فيقول ابن عباس

         فعلوا ذ� ٔاهنا تعبد؟ فعلوا ذ� ٔاهنا تعبد؟ فعلوا ذ� ٔاهنا تعبد؟ فعلوا ذ� ٔاهنا تعبد؟ ا�ين ا�ين ا�ين ا�ينمنمنمنمنتصور تصور تصور تصور امل امل امل امل      من من من منهل اكنهل اكنهل اكنهل اكن

ااااخلخلخلخلـشـية ـشـية ـشـية ـشـية  القـول هبـذه الشـهبة، القـول هبـذه الشـهبة، القـول هبـذه الشـهبة، القـول هبـذه الشـهبة،قول ٔانه ال ٔاحـد مـن العلـامء ذهـب ٕاىلقول ٔانه ال ٔاحـد مـن العلـامء ذهـب ٕاىلقول ٔانه ال ٔاحـد مـن العلـامء ذهـب ٕاىلقول ٔانه ال ٔاحـد مـن العلـامء ذهـب ٕاىلنننن    :::: ال  ال  ال  ال ::::اجلواباجلواباجلواباجلواب
، ممكن ٔان تكون بعض ، ممكن ٔان تكون بعض ، ممكن ٔان تكون بعض ، ممكن ٔان تكون بعض ؟؟؟؟ هل يه وحدها ع[ الهنـي عن البناء هل يه وحدها ع[ الهنـي عن البناء هل يه وحدها ع[ الهنـي عن البناء هل يه وحدها ع[ الهنـي عن البناءاملذكورة اليت يقولوهنااملذكورة اليت يقولوهنااملذكورة اليت يقولوهنااملذكورة اليت يقولوهنا

        الع[، ٔاما حرصها ٔاهنا الع[، ٔاما حرصها ٔاهنا الع[، ٔاما حرصها ٔاهنا الع[، ٔاما حرصها ٔاهنا لكلكلكلكها الع[؟ ال،ها الع[؟ ال،ها الع[؟ ال،ها الع[؟ ال،

         عىل القبور؟ عىل القبور؟ عىل القبور؟ عىل القبور؟ املساجد املساجد املساجد املساجدءءءء بنا بنا بنا بناعنعنعنعنىه العلل أالخرى اليت من ٔاجلها  يهنـى ىه العلل أالخرى اليت من ٔاجلها  يهنـى ىه العلل أالخرى اليت من ٔاجلها  يهنـى ىه العلل أالخرى اليت من ٔاجلها  يهنـى     اااامممم

إالإالإالإالرسرسرسرساف يف اف يف اف يف اف يف رصرصرصرصف ف ف ف ----٢٢٢٢التـشـبه �لهيـود والنـصارى، التـشـبه �لهيـود والنـصارى، التـشـبه �لهيـود والنـصارى، التـشـبه �لهيـود والنـصارى، ----١١١١: : : :  عند¢ علل كثرية جًدا مهنا عند¢ علل كثرية جًدا مهنا عند¢ علل كثرية جًدا مهنا عند¢ علل كثرية جًدا مهنا
        . . . . ه، التصاوير وغريهاه، التصاوير وغريهاه، التصاوير وغريهاه، التصاوير وغريهااملال يف غري واملال يف غري واملال يف غري واملال يف غري و����ه املأمور به املأمور به املأمور به املأمور ب

أالحاديث حذرت أالمة من اختاذ املساجد عـىل القبـور يف آخـر حيـاة النـيب هـذا أالحاديث حذرت أالمة من اختاذ املساجد عـىل القبـور يف آخـر حيـاة النـيب هـذا أالحاديث حذرت أالمة من اختاذ املساجد عـىل القبـور يف آخـر حيـاة النـيب هـذا أالحاديث حذرت أالمة من اختاذ املساجد عـىل القبـور يف آخـر حيـاة النـيب هـذا 

 يف القلوب، ملاذا  يف القلوب، ملاذا  يف القلوب، ملاذا  يف القلوب، ملاذا اااالو اكن أالمر رالو اكن أالمر رالو اكن أالمر رالو اكن أالمر راخسخسخسخسمن بداية الومن بداية الومن بداية الومن بداية الو'''' الٓخره، الٓخره، الٓخره، الٓخره،    ���� النيب  النيب  النيب  النيب قا+قا+قا+قا+    ال¦مال¦مال¦مال¦م

ىت زالـت ىت زالـت ىت زالـت ىت زالـت مفـمفـمفـمفـ يف آخر حياته قبل ٔان ميوت باõٔم قال يف مرض موته،  يف آخر حياته قبل ٔان ميوت باõٔم قال يف مرض موته،  يف آخر حياته قبل ٔان ميوت باõٔم قال يف مرض موته،  يف آخر حياته قبل ٔان ميوت باõٔم قال يف مرض موته، ����     النيب النيب النيب النيبحذرحذرحذرحذر
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 الناس، هل سـنجد توحيد ٔاك الناس، هل سـنجد توحيد ٔاك الناس، هل سـنجد توحيد ٔاك الناس، هل سـنجد توحيد ٔاكرثرثرثرث من عهد  من عهد  من عهد  من عهد خريخريخريخريؤالء مع ٔان هؤالء ؤالء مع ٔان هؤالء ؤالء مع ٔان هؤالء ؤالء مع ٔان هؤالء الع[ اليت ذكرها هالع[ اليت ذكرها هالع[ اليت ذكرها هالع[ اليت ذكرها ه

وعهد الصحابة، بل يف بعض أالحاديث ما يدل عىل، اسـمترار احلمك ٕاىل وعهد الصحابة، بل يف بعض أالحاديث ما يدل عىل، اسـمترار احلمك ٕاىل وعهد الصحابة، بل يف بعض أالحاديث ما يدل عىل، اسـمترار احلمك ٕاىل وعهد الصحابة، بل يف بعض أالحاديث ما يدل عىل، اسـمترار احلمك ٕاىل أ أ أ أ     ����النيب النيب النيب النيب 
        ....قيام الساعةقيام الساعةقيام الساعةقيام الساعة

من رش الناس من تدرمن رش الناس من تدرمن رش الناس من تدرمن رش الناس من تدرككككهم الساعة ٔاحياء ومن يتخذون هم الساعة ٔاحياء ومن يتخذون هم الساعة ٔاحياء ومن يتخذون هم الساعة ٔاحياء ومن يتخذون ««««: : : : احلديث ا�ي رواه ٔامحداحلديث ا�ي رواه ٔامحداحلديث ا�ي رواه ٔامحداحلديث ا�ي رواه ٔامحد

 ملا قال ٔال ملا قال ٔال ملا قال ٔال ملا قال ٔاليبيبيبيب    ����ااااخلخلخلخللفاء عيل لفاء عيل لفاء عيل لفاء عيل حىت قيام الساعة، ٔايًضا بل يف عرص حىت قيام الساعة، ٔايًضا بل يف عرص حىت قيام الساعة، ٔايًضا بل يف عرص حىت قيام الساعة، ٔايًضا بل يف عرص » » » » القبور مساجدالقبور مساجدالقبور مساجدالقبور مساجد

 ٕاال  ٕاال  ٕاال  ٕاال فافافافا ٔاال تدع قربا مرش  ٔاال تدع قربا مرش  ٔاال تدع قربا مرش  ٔاال تدع قربا مرش ���� رسول هللا  رسول هللا  رسول هللا  رسول هللا  به به به بهٔاال ٔابعثك عىل ما بعثينٔاال ٔابعثك عىل ما بعثينٔاال ٔابعثك عىل ما بعثينٔاال ٔابعثك عىل ما بعثين"""": : : :  أالسدي أالسدي أالسدي أالسديججججهياهياهياهيا
        ....ت الع[ت الع[ت الع[ت الع[تفتفتفتف وهذه يف عهد عيل، مىت ان  وهذه يف عهد عيل، مىت ان  وهذه يف عهد عيل، مىت ان  وهذه يف عهد عيل، مىت ان """"سويته،سويته،سويته،سويته،

         يف جحرته؟ يف جحرته؟ يف جحرته؟ يف جحرته؟���� النيب  النيب  النيب  النيب ملاذا دفن الصحابةملاذا دفن الصحابةملاذا دفن الصحابةملاذا دفن الصحابة

 ٕا ٕا ٕا ٕامنمنمنمنا دفنوه يف جحرته خشـية ٔان يتخذ قربه مـسجدا، فهـذه اا دفنوه يف جحرته خشـية ٔان يتخذ قربه مـسجدا، فهـذه اا دفنوه يف جحرته خشـية ٔان يتخذ قربه مـسجدا، فهـذه اا دفنوه يف جحرته خشـية ٔان يتخذ قربه مـسجدا، فهـذه اخلخلخلخلـشـية ٕامـا ٔان ـشـية ٕامـا ٔان ـشـية ٕامـا ٔان ـشـية ٕامـا ٔان الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة
        .... عىل ا�ين من بعدمه عىل ا�ين من بعدمه عىل ا�ين من بعدمه عىل ا�ين من بعدمه----٢٢٢٢ٔاهنا اكنت مؤاهنا اكنت مؤاهنا اكنت مؤاهنا اكنت مو����ه ٕاىل الصحابة ٔانفسهم ٔاوه ٕاىل الصحابة ٔانفسهم ٔاوه ٕاىل الصحابة ٔانفسهم ٔاوه ٕاىل الصحابة ٔانفسهم ٔاو----١١١١: : : : يقاليقاليقاليقال

        .... فا فا فا فاخلخلخلخلشـية عىل من بعدمه ٔاوىلشـية عىل من بعدمه ٔاوىلشـية عىل من بعدمه ٔاوىلشـية عىل من بعدمه ٔاوىل ٔاي اكنت مو ٔاي اكنت مو ٔاي اكنت مو ٔاي اكنت مو����ه للصحابة،ه للصحابة،ه للصحابة،ه للصحابة،::::فٕان قيل أالولفٕان قيل أالولفٕان قيل أالولفٕان قيل أالول

هو دليل قاطع عىل ٔان الصحابة هو دليل قاطع عىل ٔان الصحابة هو دليل قاطع عىل ٔان الصحابة هو دليل قاطع عىل ٔان الصحابة : : : :  عىل من بعدمه وهو الصواب عىل من بعدمه وهو الصواب عىل من بعدمه وهو الصواب عىل من بعدمه وهو الصواب::::ٔائائائاي::::وٕان قيل الثاينوٕان قيل الثاينوٕان قيل الثاينوٕان قيل الثاين
        ....مه وال فø بعدمهمه وال فø بعدمهمه وال فø بعدمهمه وال فø بعدمهرصرصرصرص بزوال احلمك ال يف ع بزوال احلمك ال يف ع بزوال احلمك ال يف ع بزوال احلمك ال يف عاملسـتلزماملسـتلزماملسـتلزماملسـتلزميرون زوال الع[ يرون زوال الع[ يرون زوال الع[ يرون زوال الع[     الالالالاكنوا اكنوا اكنوا اكنوا 

    بقـاءبقـاءبقـاءبقـاء     عىل هذا احلـمك وحنـوه ممـا يـسـتلزم عىل هذا احلـمك وحنـوه ممـا يـسـتلزم عىل هذا احلـمك وحنـوه ممـا يـسـتلزم عىل هذا احلـمك وحنـوه ممـا يـسـتلزم من السلف من السلف من السلف من السلفمث آخر وجه ٔان العمل اسـمترمث آخر وجه ٔان العمل اسـمترمث آخر وجه ٔان العمل اسـمترمث آخر وجه ٔان العمل اسـمتر
        .... والضالل والضالل والضالل والضالل يف الفتنة يف الفتنة يف الفتنة يف الفتنةالع[ السابقة وىه خشـية الوقوعالع[ السابقة وىه خشـية الوقوعالع[ السابقة وىه خشـية الوقوعالع[ السابقة وىه خشـية الوقوع

        ما حمك الصالة يف املساجد املبنية عىل القبور ٔاو املساجد ا�ي فيه قرب؟ ما حمك الصالة يف املساجد املبنية عىل القبور ٔاو املساجد ا�ي فيه قرب؟ ما حمك الصالة يف املساجد املبنية عىل القبور ٔاو املساجد ا�ي فيه قرب؟ ما حمك الصالة يف املساجد املبنية عىل القبور ٔاو املساجد ا�ي فيه قرب؟ : : : : ٢٢٢٢سسسس

        : : : : نينينينيلعمل ٕاىل فريقلعمل ٕاىل فريقلعمل ٕاىل فريقلعمل ٕاىل فريقالصالة يف هذه املساجد مهنـي عنه، انقسم ٔاهل االصالة يف هذه املساجد مهنـي عنه، انقسم ٔاهل االصالة يف هذه املساجد مهنـي عنه، انقسم ٔاهل االصالة يف هذه املساجد مهنـي عنه، انقسم ٔاهل ا

 يعين ا�ي يصيل يف هذه املساجد صالته �ط[  يعين ا�ي يصيل يف هذه املساجد صالته �ط[  يعين ا�ي يصيل يف هذه املساجد صالته �ط[  يعين ا�ي يصيل يف هذه املساجد صالته �ط[ ::::من يقول �لبطالنمن يقول �لبطالنمن يقول �لبطالنمن يقول �لبطالن: : : : أالولأالولأالولأالولالفريق الفريق الفريق الفريق 
 وهذا قـول إالمـام  وهذا قـول إالمـام  وهذا قـول إالمـام  وهذا قـول إالمـام """" ٔان الهنـي يقتيض الفساد ٔان الهنـي يقتيض الفساد ٔان الهنـي يقتيض الفساد ٔان الهنـي يقتيض الفساد: ": ": ": "ٔالنه مهنـي عن الصالة فهيا والقاعدةٔالنه مهنـي عن الصالة فهيا والقاعدةٔالنه مهنـي عن الصالة فهيا والقاعدةٔالنه مهنـي عن الصالة فهيا والقاعدة
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        . . . . ٔامحد وغريهٔامحد وغريهٔامحد وغريهٔامحد وغريه

 أالول ٕان قصد الصالة فيه ٔاي يف هذه املساجد من ٔاجل  أالول ٕان قصد الصالة فيه ٔاي يف هذه املساجد من ٔاجل  أالول ٕان قصد الصالة فيه ٔاي يف هذه املساجد من ٔاجل  أالول ٕان قصد الصالة فيه ٔاي يف هذه املساجد من ٔاجل ::::فصل قالوافصل قالوافصل قالوافصل قالوا: : : : الثاينالثاينالثاينالثاينالفريق الفريق الفريق الفريق 
القبور والتربك هبا كام يفعالقبور والتربك هبا كام يفعالقبور والتربك هبا كام يفعالقبور والتربك هبا كام يفع++++ كثري من العامة وقليل من ا كثري من العامة وقليل من ا كثري من العامة وقليل من ا كثري من العامة وقليل من اخلخلخلخلاصة فهذا حمرم بل �طـل اصة فهذا حمرم بل �طـل اصة فهذا حمرم بل �طـل اصة فهذا حمرم بل �طـل 

 عن بناء املساجد عىل القبور ولعن من فعل ذ� فالهنـي عن قصد  عن بناء املساجد عىل القبور ولعن من فعل ذ� فالهنـي عن قصد  عن بناء املساجد عىل القبور ولعن من فعل ذ� فالهنـي عن قصد  عن بناء املساجد عىل القبور ولعن من فعل ذ� فالهنـي عن قصد ����ٔالنه ٕاذا هنـى ٔالنه ٕاذا هنـى ٔالنه ٕاذا هنـى ٔالنه ٕاذا هنـى 
الصالة فهيا ٔاوىل، ٔاما ٕان صىل فهيا اتفاقًا ال قصًدا للقرب، فال الصالة فهيا ٔاوىل، ٔاما ٕان صىل فهيا اتفاقًا ال قصًدا للقرب، فال الصالة فهيا ٔاوىل، ٔاما ٕان صىل فهيا اتفاقًا ال قصًدا للقرب، فال الصالة فهيا ٔاوىل، ٔاما ٕان صىل فهيا اتفاقًا ال قصًدا للقرب، فال حيحيحيحيمك ببطالن الـصالة مك ببطالن الـصالة مك ببطالن الـصالة مك ببطالن الـصالة 

        . . . . فهيافهيافهيافهيا

س هذا املسجد والصالة فيه ٔافضل من غريه، دخل ٔاو ال يعمل س هذا املسجد والصالة فيه ٔافضل من غريه، دخل ٔاو ال يعمل س هذا املسجد والصالة فيه ٔافضل من غريه، دخل ٔاو ال يعمل س هذا املسجد والصالة فيه ٔافضل من غريه، دخل ٔاو ال يعمل  هو قصد النا هو قصد النا هو قصد النا هو قصد النا::::القصدالقصدالقصدالقصد
فصىل، اتفاقًا ال قـصًدا فصىل، اتفاقًا ال قـصًدا فصىل، اتفاقًا ال قـصًدا فصىل، اتفاقًا ال قـصًدا حفمكحفمكحفمكحفمكـه الكراهـة وهـو مـذهب اـه الكراهـة وهـو مـذهب اـه الكراهـة وهـو مـذهب اـه الكراهـة وهـو مـذهب امجلمجلمجلمجلهـور، وهـذا ٔاقـل ٔاحـوا+ هـور، وهـذا ٔاقـل ٔاحـوا+ هـور، وهـذا ٔاقـل ٔاحـوا+ هـور، وهـذا ٔاقـل ٔاحـوا+ 

        .... عند احلنفية يه كراهة حترميية وعند غريها وهكذا عند احلنفية يه كراهة حترميية وعند غريها وهكذا عند احلنفية يه كراهة حترميية وعند غريها وهكذا عند احلنفية يه كراهة حترميية وعند غريها وهكذا::::اختلفوا يف الكراهةاختلفوا يف الكراهةاختلفوا يف الكراهةاختلفوا يف الكراهة

        ::::ملاذا الكراهة، ٔالمرينملاذا الكراهة، ٔالمرينملاذا الكراهة، ٔالمرينملاذا الكراهة، ٔالمرين

        ....التشـبه �لهيود والنصارىالتشـبه �لهيود والنصارىالتشـبه �لهيود والنصارىالتشـبه �لهيود والنصارى: : : : أالولأالولأالولأالول

        . . . . ريعة لتعظمي املقبور فهيا تعظø خارجا عن الرشعريعة لتعظمي املقبور فهيا تعظø خارجا عن الرشعريعة لتعظمي املقبور فهيا تعظø خارجا عن الرشعريعة لتعظمي املقبور فهيا تعظø خارجا عن الرشعذذذذ: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين

        . . . . قول العلامء �لبطالن إالمام ٔامحد وذهب ٕاليه ابن القميقول العلامء �لبطالن إالمام ٔامحد وذهب ٕاليه ابن القميقول العلامء �لبطالن إالمام ٔامحد وذهب ٕاليه ابن القميقول العلامء �لبطالن إالمام ٔامحد وذهب ٕاليه ابن القمي

****    ****    ****        
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        : : : : أالسـأالسـأالسـأالسـئئئئ[[[[

يَن غَلَُبوا كيف ترد عىل شـهبة القبوريني يف Ñسـتدالل بآية الكهف ﴿كيف ترد عىل شـهبة القبوريني يف Ñسـتدالل بآية الكهف ﴿كيف ترد عىل شـهبة القبوريني يف Ñسـتدالل بآية الكهف ﴿كيف ترد عىل شـهبة القبوريني يف Ñسـتدالل بآية الكهف ﴿: : : : ١١١١سسسس ِ يَن غَلَُبوا قَاَل ا�� ِ يَن غَلَُبوا قَاَل ا�� ِ يَن غَلَُبوا قَاَل ا�� ِ قَاَل ا��
ْسِجداً  م م� ْسِجداً عََىل ا�ْمِرِمهْ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ م م� ْسِجداً عََىل ا�ْمِرِمهْ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ م م� ْسِجداً عََىل ا�ْمِرِمهْ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ م م� وبوجود القرب يف املسجد النبـوي وشــهبة زوال وبوجود القرب يف املسجد النبـوي وشــهبة زوال وبوجود القرب يف املسجد النبـوي وشــهبة زوال وبوجود القرب يف املسجد النبـوي وشــهبة زوال ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ عََىل ا�ْمِرِمهْ لَنَت�ِخَذن� عَلَْهيِ

        الع[ اليت من ٔاجلها حرم البناء ويه Ñفتتان �ملقبور؟ الع[ اليت من ٔاجلها حرم البناء ويه Ñفتتان �ملقبور؟ الع[ اليت من ٔاجلها حرم البناء ويه Ñفتتان �ملقبور؟ الع[ اليت من ٔاجلها حرم البناء ويه Ñفتتان �ملقبور؟ 

        ما حمك الصالة يف املساجد املبنية عىل القبور ٔاو املساجد ا�ي فيه قرب؟ ما حمك الصالة يف املساجد املبنية عىل القبور ٔاو املساجد ا�ي فيه قرب؟ ما حمك الصالة يف املساجد املبنية عىل القبور ٔاو املساجد ا�ي فيه قرب؟ ما حمك الصالة يف املساجد املبنية عىل القبور ٔاو املساجد ا�ي فيه قرب؟ : : : : ٢٢٢٢سسسس

        ما معما معما معما معىنىنىنىن الوسـي[؟ وما حمك التوسل يف اwعاء؟  الوسـي[؟ وما حمك التوسل يف اwعاء؟  الوسـي[؟ وما حمك التوسل يف اwعاء؟  الوسـي[؟ وما حمك التوسل يف اwعاء؟ : : : : ٣٣٣٣سسسس

        رشوع؟ رشوع؟ رشوع؟ رشوع؟ اذكر ٔاقسام التوسل املرشوع وغري امل اذكر ٔاقسام التوسل املرشوع وغري امل اذكر ٔاقسام التوسل املرشوع وغري امل اذكر ٔاقسام التوسل املرشوع وغري امل : : : : ٤٤٤٤سسسس

        : : : : ٔاجب عن الشـهبات االٓتيةٔاجب عن الشـهبات االٓتيةٔاجب عن الشـهبات االٓتيةٔاجب عن الشـهبات االٓتية: : : : ٥٥٥٥سسسس

        . . . .  من قال بأن التوسل � من قال بأن التوسل � من قال بأن التوسل � من قال بأن التوسل �����لوقني من �ب الوقني من �ب الوقني من �ب الوقني من �ب اخلخلخلخلالف الفرعيالف الفرعيالف الفرعيالف الفرعي----١١١١

        . . . .  من ٔاطلق القول بأن التوسل � من ٔاطلق القول بأن التوسل � من ٔاطلق القول بأن التوسل � من ٔاطلق القول بأن التوسل �����لوقني رشكلوقني رشكلوقني رشكلوقني رشك----٢٢٢٢

كيف نوجه حـديث العبـاس وحـديث عـكيف نوجه حـديث العبـاس وحـديث عـكيف نوجه حـديث العبـاس وحـديث عـكيف نوجه حـديث العبـاس وحـديث عـ����ن بـن حنيـف فـن بـن حنيـف فـن بـن حنيـف فـن بـن حنيـف فـميميميمين اختـذه دلـيًال ن اختـذه دلـيًال ن اختـذه دلـيًال ن اختـذه دلـيًال : : : : ٦٦٦٦سسسس
        للتوسل �للتوسل �للتوسل �للتوسل �����لوق؟ لوق؟ لوق؟ لوق؟ 

****    ****    ****        
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        ....التوسلالتوسلالتوسلالتوسل: : : : املطلب السادساملطلب السادساملطلب السادساملطلب السادس((((

ي[ والوصــي[ معنــاهام ي[ والوصــي[ معنــاهام ي[ والوصــي[ معنــاهام ي[ والوصــي[ معنــاهام : : : :  تعريفــه تعريفــه تعريفــه تعريفــه----أ أ أ أ  ل مــأخوذ يف اللغــة مــن الوســـي[، والوســل مــأخوذ يف اللغــة مــن الوســـي[، والوســل مــأخوذ يف اللغــة مــن الوســـي[، والوســل مــأخوذ يف اللغــة مــن الوســـي[، والوســــــ التوســالتوســالتوســالتوســــــ
ل هو التوصل ٕاىل املراد والسعي يف حتقيقهل هو التوصل ٕاىل املراد والسعي يف حتقيقهل هو التوصل ٕاىل املراد والسعي يف حتقيقهل هو التوصل ٕاىل املراد والسعي يف حتقيقه         ....متقارب، فالتوسمتقارب، فالتوسمتقارب، فالتوسمتقارب، فالتوســــ

ويف الرشع يراد به التوصل ٕاىل رويف الرشع يراد به التوصل ٕاىل رويف الرشع يراد به التوصل ٕاىل رويف الرشع يراد به التوصل ٕاىل رضضضضوان هللا واجلنةوان هللا واجلنةوان هللا واجلنةوان هللا واجلنة؛؛؛؛ بفعل ما رشعه وتـرك مـا هنــي  بفعل ما رشعه وتـرك مـا هنــي  بفعل ما رشعه وتـرك مـا هنــي  بفعل ما رشعه وتـرك مـا هنــي 
        ))))....عنهعنهعنهعنه

        . . . . القربة والواسطة وما يتوصل به ٕاىل الالقربة والواسطة وما يتوصل به ٕاىل الالقربة والواسطة وما يتوصل به ٕاىل الالقربة والواسطة وما يتوصل به ٕاىل اليشيشيشيشء والرء والرء والرء والرغغغغبة والطلببة والطلببة والطلببة والطلب: : : : الوسـي[ لغةالوسـي[ لغةالوسـي[ لغةالوسـي[ لغة

        . . . . املاملاملاملزنزنزنزن¾ عند امل¾ عند امل¾ عند امل¾ عند امل���� واwرجة والقربة واwرجة والقربة واwرجة والقربة واwرجة والقربة: : : : ولها معولها معولها معولها معىنىنىنىن آخر وهو آخر وهو آخر وهو آخر وهو

مث سلوا مث سلوا مث سلوا مث سلوا يليليليل الوسـي[ فٕاهنا م الوسـي[ فٕاهنا م الوسـي[ فٕاهنا م الوسـي[ فٕاهنا مزنزنزنزن¾ يف اجلنة ال تنبغي ٕاال لعبد من عباد ¾ يف اجلنة ال تنبغي ٕاال لعبد من عباد ¾ يف اجلنة ال تنبغي ٕاال لعبد من عباد ¾ يف اجلنة ال تنبغي ٕاال لعبد من عباد ««««: : : : كام يف حديثكام يف حديثكام يف حديثكام يف حديث
----رو رو رو رو احلديث يف مسمل مـن حـديث عبـد هللا بـن احلديث يف مسمل مـن حـديث عبـد هللا بـن احلديث يف مسمل مـن حـديث عبـد هللا بـن احلديث يف مسمل مـن حـديث عبـد هللا بـن معمعمعمعــــ» » » » هللا ؤارجو ٔان ٔاكون ٔا¢ هوهللا ؤارجو ٔان ٔاكون ٔا¢ هوهللا ؤارجو ٔان ٔاكون ٔا¢ هوهللا ؤارجو ٔان ٔاكون ٔا¢ هو

        . . . . »»»»ٕاىل آخر احلديثٕاىل آخر احلديثٕاىل آخر احلديثٕاىل آخر احلديث. ..  . ..  . ..  . ..  ٕاذا ٕاذا ٕاذا ٕاذا مسمسمسمسعمت املؤذن فقولوا مثلام يقولعمت املؤذن فقولوا مثلام يقولعمت املؤذن فقولوا مثلام يقولعمت املؤذن فقولوا مثلام يقول««««بلفبلفبلفبلفظظظظ    :   :   :   :   ----رررريضيضيضيض هللا عهنام هللا عهنام هللا عهنام هللا عهنام

        :::: مع مع مع معىنىنىنىن الوسـي[ يف القرآن الكرمي الوسـي[ يف القرآن الكرمي الوسـي[ يف القرآن الكرمي الوسـي[ يف القرآن الكرمي----بببب((((

        ::::يف القرآن الكرمي يف موطننييف القرآن الكرمي يف موطننييف القرآن الكرمي يف موطننييف القرآن الكرمي يف موطنني    »»»»الوسـي[الوسـي[الوسـي[الوسـي[««««    وردت لفظةوردت لفظةوردت لفظةوردت لفظة

لَْيـِه الَْيـِه الَْيـِه الَْيـِه ا﴿﴿﴿﴿    : : : :  قو+ تعاىل قو+ تعاىل قو+ تعاىل قو+ تعاىل----١١١١    
99 99
َ َوابَْتُغـوا ا َ َوابَْتُغـوا ا� َ َوابَْتُغـوا ا� َ َوابَْتُغـوا ا� �ُقـوا ا::::� يـَن آَمنُـوا ات ِ َا ا�� �ُقـوا اõَا�هي� يـَن آَمنُـوا ات ِ َا ا�� �ُقـوا اõَا�هي� يـَن آَمنُـوا ات ِ َا ا�� �ُقـوا اõَا�هي� يـَن آَمنُـوا ات ِ َا ا�� يَ[َ َوَجاِهـُدوا ِيف õَا�هي� يَ[َ َوَجاِهـُدوا ِيف لَوســِ يَ[َ َوَجاِهـُدوا ِيف لَوســِ يَ[َ َوَجاِهـُدوا ِيف لَوســِ لَوســِ

ِ لََعل�ُمكْ تُْفِلُحونَ  ِ لََعل�ُمكْ تُْفِلُحونَ ِ ِ لََعل�ُمكْ تُْفِلُحونَ ِ         ....    ]]]]٣٣٣٣٥٥٥٥: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َسِبيَسِبيَسِبيَسِبي+++ِ+ِ لََعل�ُمكْ تُْفِلُحونَ ِ

ــْم ا�ْقــَرُب ﴿﴿﴿﴿    : : : :  قــو+ تعــاىل قــو+ تعــاىل قــو+ تعــاىل قــو+ تعــاىل----٢٢٢٢     ُ يَ[َ ا�هي� ــُم الَوســـِ ِ ــْم ا�ْقــَرُب َىل َرّهبِ ُ يَ[َ ا�هي� ــُم الَوســـِ ِ ــْم ا�ْقــَرُب َىل َرّهبِ ُ يَ[َ ا�هي� ــُم الَوســـِ ِ ــْم ا�ْقــَرُب َىل َرّهبِ ُ يَ[َ ا�هي� ــُم الَوســـِ ِ َىل َرّهبِ
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يــَن يـَـْدُعوَن يَبْتَُغــوَن ا ِ ــَك ا�� يــَن يـَـْدُعوَن يَبْتَُغــوَن اِ ِ ــَك ا�� يــَن يـَـْدُعوَن يَبْتَُغــوَن اِ ِ ــَك ا�� يــَن يـَـْدُعوَن يَبْتَُغــوَن اِ ِ ــَك ا�� َْولَئئئئِ َْول َْول ْول ;; اااا;;

ن� عََذاَب ن� عََذاَب ن� عََذاَب ن� عََذاَب  99 99
افُوَن عََذابَُه ا َتُه َوَخيَ افُوَن عََذابَُه اَويَْرُجوَن َرْمحَ َتُه َوَخيَ افُوَن عََذابَُه اَويَْرُجوَن َرْمحَ َتُه َوَخيَ افُوَن عََذابَُه اَويَْرُجوَن َرْمحَ َتُه َوَخيَ ِّكَ     َويَْرُجوَن َرْمحَ ِّكَ َرب ِّكَ َرب ِّكَ َرب         ....]]]]٥٧٥٧٥٧٥٧: : : : إالإالإالإالرسرسرسرساءاءاءاء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾  َاكَن َمْحُذوراً  َاكَن َمْحُذوراً  َاكَن َمْحُذوراً  َاكَن َمْحُذوراً َرب

            ::::حمك التوسل يف اwعاء، حمك التوسل يف اwعاء، حمك التوسل يف اwعاء، حمك التوسل يف اwعاء، 

معلوم ٔان مقصود اwاعي ٕاجابة دعائه و�� فهو يتوسـل يف دعائـه مبـا يقربـه معلوم ٔان مقصود اwاعي ٕاجابة دعائه و�� فهو يتوسـل يف دعائـه مبـا يقربـه معلوم ٔان مقصود اwاعي ٕاجابة دعائه و�� فهو يتوسـل يف دعائـه مبـا يقربـه معلوم ٔان مقصود اwاعي ٕاجابة دعائه و�� فهو يتوسـل يف دعائـه مبـا يقربـه : : : : ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال 
من هذا املقصد، يعين معمن هذا املقصد، يعين معمن هذا املقصد، يعين معمن هذا املقصد، يعين معىنىنىنىن ال¦م ٔان التوسل املرشوع يتوقف ح ال¦م ٔان التوسل املرشوع يتوقف ح ال¦م ٔان التوسل املرشوع يتوقف ح ال¦م ٔان التوسل املرشوع يتوقف حمكمكمكمكـه عـىل حـمك ـه عـىل حـمك ـه عـىل حـمك ـه عـىل حـمك 
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        . . . . ن التوسل واجبًان التوسل واجبًان التوسل واجبًان التوسل واجبًااwعاء نفسه من الوجوب وÑسـتحباب، فٕان اكن واجبًا اكاwعاء نفسه من الوجوب وÑسـتحباب، فٕان اكن واجبًا اكاwعاء نفسه من الوجوب وÑسـتحباب، فٕان اكن واجبًا اكاwعاء نفسه من الوجوب وÑسـتحباب، فٕان اكن واجبًا اك
َتِقميَ ﴿﴿﴿﴿: : : : كقول املصيل يف الفاحتـةكقول املصيل يف الفاحتـةكقول املصيل يف الفاحتـةكقول املصيل يف الفاحتـة اَط املُـسـْ َ َتِقميَ اْهـِدَ¢ الـّرصِ اَط املُـسـْ َ َتِقميَ اْهـِدَ¢ الـّرصِ اَط املُـسـْ َ َتِقميَ اْهـِدَ¢ الـّرصِ اَط املُـسـْ َ ، ٔالـيس هـذا ، ٔالـيس هـذا ، ٔالـيس هـذا ، ٔالـيس هـذا ]]]]٦٦٦٦: : : : الفاحتـةالفاحتـةالفاحتـةالفاحتـة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اْهـِدَ¢ الـّرصِ

ِ َرّبِ الَعالَِمَني ﴿﴿﴿﴿    : : : : دعاء، ماذا قدم بني يديه؟ قالدعاء، ماذا قدم بني يديه؟ قالدعاء، ماذا قدم بني يديه؟ قالدعاء، ماذا قدم بني يديه؟ قال � ِ َرّبِ الَعالَِمَني ِ � ِ َرّبِ الَعالَِمَني ِ � ِ َرّبِ الَعالَِمَني ِ ِحِمي ****    الَْحْمُد الَْحْمُد الَْحْمُد الَْحْمُد :::ِ:� ْمحِن الر� ِحِمي الر� ْمحِن الر� ِحِمي الر� ْمحِن الر� ِحِمي الر� ْمحِن الر� َماِ�ِ َماِ�ِ َماِ�ِ َماِ�ِ         ****    الر�
يِن  ِwّيِن يَْوِم ا ِwّيِن يَْوِم ا ِwّيِن يَْوِم ا ِwَّك ****    يَْوِم ا �õ َك �õ َك �õ َك �õ
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َك نَْعُبُد َوا �õَك نَْعُبُد َوا �õَك نَْعُبُد َوا �õَك نَْعُبُد َوا �õ 99 99

َتِعنيُ اااا َتِعنيُ نَسـْ َتِعنيُ نَسـْ َتِعنيُ نَسـْ ، لك هـذا ثنـاء عـىل هللا ، لك هـذا ثنـاء عـىل هللا ، لك هـذا ثنـاء عـىل هللا ، لك هـذا ثنـاء عـىل هللا     ]]]]٥٥٥٥    ----٢٢٢٢: : : : الفاحتـةالفاحتـةالفاحتـةالفاحتـة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ نَسـْ
وتقرب بعبادتك ٕاىل هللا فاهد¢ الرصاط املسـتقمي، وتقرب بعبادتك ٕاىل هللا فاهد¢ الرصاط املسـتقمي، وتقرب بعبادتك ٕاىل هللا فاهد¢ الرصاط املسـتقمي، وتقرب بعبادتك ٕاىل هللا فاهد¢ الرصاط املسـتقمي، حفحفحفحفمك التوسل واجب، ٕامك التوسل واجب، ٕامك التوسل واجب، ٕامك التوسل واجب، ٕامنمنمنمنا اwعاء ا اwعاء ا اwعاء ا اwعاء 

        ....واجب، وهنا قراءة الفاحتة واجبةواجب، وهنا قراءة الفاحتة واجبةواجب، وهنا قراءة الفاحتة واجبةواجب، وهنا قراءة الفاحتة واجبة

مك التوسل مك التوسل مك التوسل مك التوسل ككككحمك اwعاء، فاكن التوسل هنا واجبًـا، وكـذ� ال يقبـل اwعـاء وال حمك اwعاء، فاكن التوسل هنا واجبًـا، وكـذ� ال يقبـل اwعـاء وال حمك اwعاء، فاكن التوسل هنا واجبًـا، وكـذ� ال يقبـل اwعـاء وال حمك اwعاء، فاكن التوسل هنا واجبًـا، وكـذ� ال يقبـل اwعـاء وال حفحفحفحف
توســل هبــذه التوســالت، وٕاذا اكن اwعــاء مــسـتحبا اكن توســل هبــذه التوســالت، وٕاذا اكن اwعــاء مــسـتحبا اكن توســل هبــذه التوســالت، وٕاذا اكن اwعــاء مــسـتحبا اكن توســل هبــذه التوســالت، وٕاذا اكن اwعــاء مــسـتحبا اكن يــسـتجاب ٕاال ٕاذا اكن يــسـتجاب ٕاال ٕاذا اكن يــسـتجاب ٕاال ٕاذا اكن يــسـتجاب ٕاال ٕاذا اكن 
        ....التوسل فيه مسـتحبا، التوسل فيه مسـتحبا، التوسل فيه مسـتحبا، التوسل فيه مسـتحبا، 

ٔاقسام التوسل، طبعا هو ذكـر يف الكتـاب يف آيـة إالٔاقسام التوسل، طبعا هو ذكـر يف الكتـاب يف آيـة إالٔاقسام التوسل، طبعا هو ذكـر يف الكتـاب يف آيـة إالٔاقسام التوسل، طبعا هو ذكـر يف الكتـاب يف آيـة إالرسرسرسرساء وبـني ٔاســباب الـاء وبـني ٔاســباب الـاء وبـني ٔاســباب الـاء وبـني ٔاســباب الـزنزنزنزنول، ول، ول، ول، 

 يف مناسـبة نزولها، ٔاهنا نزلت يف نفر من العرب اكنوا  يف مناسـبة نزولها، ٔاهنا نزلت يف نفر من العرب اكنوا  يف مناسـبة نزولها، ٔاهنا نزلت يف نفر من العرب اكنوا  يف مناسـبة نزولها، ٔاهنا نزلت يف نفر من العرب اكنوا ����فقال عبد هللا بن مسعود فقال عبد هللا بن مسعود فقال عبد هللا بن مسعود فقال عبد هللا بن مسعود 
يَن ﴿﴿﴿﴿: : : : عبدوهنم ال يشعرونعبدوهنم ال يشعرونعبدوهنم ال يشعرونعبدوهنم ال يشعرونيعبدون نفرا من اجلن، فأسمل اجلنيون وا�ين ي يعبدون نفرا من اجلن، فأسمل اجلنيون وا�ين ي يعبدون نفرا من اجلن، فأسمل اجلنيون وا�ين ي يعبدون نفرا من اجلن، فأسمل اجلنيون وا�ين ي  ِ يَن َِك ا�� ِ يَن َِك ا�� ِ يَن َِك ا�� ِ َْولَئئئئَِك ا�� َْول َْول ْول ;; اااا;;

يَ[َ  ُم الَوسـِ ِ يَ[َ َىل َرّهبِ ُم الَوسـِ ِ يَ[َ َىل َرّهبِ ُم الَوسـِ ِ يَ[َ َىل َرّهبِ ُم الَوسـِ ِ َىل َرّهبِ
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﴾، ٔاسلموا يبتغون ٕاىل رهبم الوسـي[، هـذا ﴾، ٔاسلموا يبتغون ٕاىل رهبم الوسـي[، هـذا ﴾، ٔاسلموا يبتغون ٕاىل رهبم الوسـي[، هـذا ﴾، ٔاسلموا يبتغون ٕاىل رهبم الوسـي[، هـذا ككككحـال حـال حـال حـال يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن ايَْدُعوَن يَبْتَُغوَن ايَْدُعوَن يَبْتَُغوَن ايَْدُعوَن يَبْتَُغوَن ا

يــَن القبــوريني آل الــصوفية، ا�ي يــذهب للحــسني ولفــالن وفــالن، ﴿القبــوريني آل الــصوفية، ا�ي يــذهب للحــسني ولفــالن وفــالن، ﴿القبــوريني آل الــصوفية، ا�ي يــذهب للحــسني ولفــالن وفــالن، ﴿القبــوريني آل الــصوفية، ا�ي يــذهب للحــسني ولفــالن وفــالن، ﴿ ِ ــَك ا�� يــَن ِ ِ ــَك ا�� يــَن ِ ِ ــَك ا�� يــَن ِ ِ ــَك ا�� َْولَئئئئِ َْول َْول ْول ;; اااا;;
يَ[َ  ُم الَوسـِ ِ يَ[َ َىل َرّهبِ ُم الَوسـِ ِ يَ[َ َىل َرّهبِ ُم الَوسـِ ِ يَ[َ َىل َرّهبِ ُم الَوسـِ ِ َىل َرّهبِ
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افُوَن عََذابَهُ يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن ايَْدُعوَن يَبْتَُغوَن ايَْدُعوَن يَبْتَُغوَن ايَْدُعوَن يَبْتَُغوَن ا َتُه َوَخيَ ُْم ا�ْقَرُب َويَْرُجوَن َرْمحَ افُوَن عََذابَهُ  ا�هي� َتُه َوَخيَ ُْم ا�ْقَرُب َويَْرُجوَن َرْمحَ افُوَن عََذابَهُ  ا�هي� َتُه َوَخيَ ُْم ا�ْقَرُب َويَْرُجوَن َرْمحَ افُوَن عََذابَهُ  ا�هي� َتُه َوَخيَ ُْم ا�ْقَرُب َويَْرُجوَن َرْمحَ         . . . . ﴾﴾﴾﴾ ا�هي�

        اذكر ٔاقسام التوسل املرشوع وغري املرشوع؟ اذكر ٔاقسام التوسل املرشوع وغري املرشوع؟ اذكر ٔاقسام التوسل املرشوع وغري املرشوع؟ اذكر ٔاقسام التوسل املرشوع وغري املرشوع؟ : : : : ٤٤٤٤سسسس

        :::: ٔاقسام التوسل ٔاقسام التوسل ٔاقسام التوسل ٔاقسام التوسل----جججج((((    

        ....توسل مرشوع، وتوسل ممنوعتوسل مرشوع، وتوسل ممنوعتوسل مرشوع، وتوسل ممنوعتوسل مرشوع، وتوسل ممنوع: : : : ينقسم التوسل ٕاىل قسمنيينقسم التوسل ٕاىل قسمنيينقسم التوسل ٕاىل قسمنيينقسم التوسل ٕاىل قسمني

ق ق ق ق هو التوسل ٕاىل هللا �لوسـي[ الصحيحهو التوسل ٕاىل هللا �لوسـي[ الصحيحهو التوسل ٕاىل هللا �لوسـي[ الصحيحهو التوسل ٕاىل هللا �لوسـي[ الصحيحــــة املرشوعة، والطرية املرشوعة، والطرية املرشوعة، والطرية املرشوعة، والطري: : : :  التوسل املرشوع التوسل املرشوع التوسل املرشوع التوسل املرشوع----١١١١
الصحيح ملعرفة ذ� والرجوع ٕاىل الكتاب والسـنة ومعرفة ما ورد فهيام عهنا، مفا دل الصحيح ملعرفة ذ� والرجوع ٕاىل الكتاب والسـنة ومعرفة ما ورد فهيام عهنا، مفا دل الصحيح ملعرفة ذ� والرجوع ٕاىل الكتاب والسـنة ومعرفة ما ورد فهيام عهنا، مفا دل الصحيح ملعرفة ذ� والرجوع ٕاىل الكتاب والسـنة ومعرفة ما ورد فهيام عهنا، مفا دل 
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الكتاب والسـنة عىل ٔانه وسـي[ مرشوعة فهـو مـن التوسـل املـرشوع، ومـا سـوى الكتاب والسـنة عىل ٔانه وسـي[ مرشوعة فهـو مـن التوسـل املـرشوع، ومـا سـوى الكتاب والسـنة عىل ٔانه وسـي[ مرشوعة فهـو مـن التوسـل املـرشوع، ومـا سـوى الكتاب والسـنة عىل ٔانه وسـي[ مرشوعة فهـو مـن التوسـل املـرشوع، ومـا سـوى 
        ....ذ� فٕانه توسل ممنوعذ� فٕانه توسل ممنوعذ� فٕانه توسل ممنوعذ� فٕانه توسل ممنوع

        ::::والتوسل املرشوع يندروالتوسل املرشوع يندروالتوسل املرشوع يندروالتوسل املرشوع يندرجججج حتته ثالثة ٔانواع حتته ثالثة ٔانواع حتته ثالثة ٔانواع حتته ثالثة ٔانواع

 ٔاو صفة من صفاته العظ ٔاو صفة من صفاته العظ ٔاو صفة من صفاته العظ ٔاو صفة من صفاته العظميميميمية، ة، ة، ة، التوسل ٕاىل هللا تعاىل �التوسل ٕاىل هللا تعاىل �التوسل ٕاىل هللا تعاىل �التوسل ٕاىل هللا تعاىل �مسمسمسمس من ٔاسامئه احلسـ من ٔاسامئه احلسـ من ٔاسامئه احلسـ من ٔاسامئه احلسـىنىنىنىن: : : : أالولأالولأالولأالول
اللهـم ٕاين ٔاسـأ� بأنـك الـرمحن الـرحمي ٔان تعـافيين، ٔاو اللهـم ٕاين ٔاسـأ� بأنـك الـرمحن الـرحمي ٔان تعـافيين، ٔاو اللهـم ٕاين ٔاسـأ� بأنـك الـرمحن الـرحمي ٔان تعـافيين، ٔاو اللهـم ٕاين ٔاسـأ� بأنـك الـرمحن الـرحمي ٔان تعـافيين، ٔاو : : : : ���ٔ�ن يقول املسمل يف دعائهٔن يقول املسمل يف دعائهٔن يقول املسمل يف دعائهٔن يقول املسمل يف دعائه

        ....ٔاسأ� برمحتك اليت وسعت لك يشء ٔان تغفر ٔاسأ� برمحتك اليت وسعت لك يشء ٔان تغفر ٔاسأ� برمحتك اليت وسعت لك يشء ٔان تغفر ٔاسأ� برمحتك اليت وسعت لك يشء ٔان تغفر يليليليل وترمحين، وحنو ذ� وترمحين، وحنو ذ� وترمحين، وحنو ذ� وترمحين، وحنو ذ�: : : : يقوليقوليقوليقول

ىنىنىنَىن فَـاْدُعوُه ِهبَـاَ فَـاْدُعوُه ِهبَـاَ فَـاْدُعوُه ِهبَـاَ فَـاْدُعوُه ِهبَـا﴿﴿﴿﴿: : : : ودليل مرشوعية هذا التوسل قو+ تعاىلودليل مرشوعية هذا التوسل قو+ تعاىلودليل مرشوعية هذا التوسل قو+ تعاىلودليل مرشوعية هذا التوسل قو+ تعاىل اُء احلُـسـْ َ اُء احلُـسـْْ َ اُء احلُـسـْْ َ اُء احلُـسـْْ مسمسمسْمسَ ِ اال� � ِ اال�ِ � ِ اال�ِ � ِ اال�ِ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾      َو َو َو َو:::ِ:�
        ]]]]١٨١٨١٨١٨٠٠٠٠: : : : أالعرافأالعرافأالعرافأالعراف[[[[

 دخل  دخل  دخل  دخل ����ٔان رسول ٔان رسول ٔان رسول ٔان رسول ««««ٔايًضا من اwليل عىل يف هذا النوع حديث حمجن بن أالزرع ٔايًضا من اwليل عىل يف هذا النوع حديث حمجن بن أالزرع ٔايًضا من اwليل عىل يف هذا النوع حديث حمجن بن أالزرع ٔايًضا من اwليل عىل يف هذا النوع حديث حمجن بن أالزرع 
اللهم ٕاين ٔاسأ� بأنـك اللهم ٕاين ٔاسأ� بأنـك اللهم ٕاين ٔاسأ� بأنـك اللهم ٕاين ٔاسأ� بأنـك : : : : املسجد فٕاذا هو برجل قد قاملسجد فٕاذا هو برجل قد قاملسجد فٕاذا هو برجل قد قاملسجد فٕاذا هو برجل قد قىضىضىضىض صالته وهو يتشهد ويقول صالته وهو يتشهد ويقول صالته وهو يتشهد ويقول صالته وهو يتشهد ويقول

ٔانت هللا الواحد أالحد الصمد ا�ي مل ئانت هللا الواحد أالحد الصمد ا�ي مل ئانت هللا الواحد أالحد الصمد ا�ي مل ئانت هللا الواحد أالحد الصمد ا�ي مل ي???? ومل يوw ومل يكن + كفوا ٔاحـد ٔان تغفـر  ومل يوw ومل يكن + كفوا ٔاحـد ٔان تغفـر  ومل يوw ومل يكن + كفوا ٔاحـد ٔان تغفـر  ومل يوw ومل يكن + كفوا ٔاحـد ٔان تغفـر 

احلديث احلديث احلديث احلديث » » » » قد قد قد قد غغغغفر + قد فر + قد فر + قد فر + قد غغغغفر +فر +فر +فر +: : : : ���� الرحمي، قال النيب  الرحمي، قال النيب  الرحمي، قال النيب  الرحمي، قال النيب يليليليل ذنو ذنو ذنو ذنويبيبيبيب ٕانك ٔانت الغفور ٕانك ٔانت الغفور ٕانك ٔانت الغفور ٕانك ٔانت الغفور
        . . . . حصيح رواه النساحصيح رواه النساحصيح رواه النساحصيح رواه النسايئيئيئيئ ؤامحد ؤامحد ؤامحد ؤامحد

اللهـم ٕ�ميـاين اللهـم ٕ�ميـاين اللهـم ٕ�ميـاين اللهـم ٕ�ميـاين : : : : التوسل ٕاىل هللا تعاىل بعمل صاالتوسل ٕاىل هللا تعاىل بعمل صاالتوسل ٕاىل هللا تعاىل بعمل صاالتوسل ٕاىل هللا تعاىل بعمل صاحلحلحلحل قام بـه العبـد،  قام بـه العبـد،  قام بـه العبـد،  قام بـه العبـد، ���ٔ�ن يقـولٔن يقـولٔن يقـولٔن يقـول: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين((((
اللهـم ٕانــي ٔاسـأ� حبـيب اللهـم ٕانــي ٔاسـأ� حبـيب اللهـم ٕانــي ٔاسـأ� حبـيب اللهـم ٕانــي ٔاسـأ� حبـيب : : : : بك، وحمبيت �، وٕاتباعي لرسـو� ابك، وحمبيت �، وٕاتباعي لرسـو� ابك، وحمبيت �، وٕاتباعي لرسـو� ابك، وحمبيت �، وٕاتباعي لرسـو� اغغغغفـر فـر فـر فـر يليليليل، ٔاو يقـول، ٔاو يقـول، ٔاو يقـول، ٔاو يقـول

        )))) عين عين عين عين وٕامياين به ٔان تفر وٕامياين به ٔان تفر وٕامياين به ٔان تفر وٕامياين به ٔان تفرجججج����    لنبيك محمدلنبيك محمدلنبيك محمدلنبيك محمد

 وهو ٔافضل أالعامل، ؤانـصح نفـ وهو ٔافضل أالعامل، ؤانـصح نفـ وهو ٔافضل أالعامل، ؤانـصح نفـ وهو ٔافضل أالعامل، ؤانـصح نفـيسيسيسيس وٕاõمك �wعـاء بـذ�، ٕاال  وٕاõمك �wعـاء بـذ�، ٕاال  وٕاõمك �wعـاء بـذ�، ٕاال  وٕاõمك �wعـاء بـذ�، ٕاال     معمعمعمعل صال صال صال صاحلحلحلحلٕامياين بكٕامياين بكٕامياين بكٕامياين بك
ٔاين ال ٔامٔاين ال ٔامٔاين ال ٔامٔاين ال ٔام���� شيئًا ٔاثق به ؤاتقرب ٕاىل هللا تعاىل بـه ٕاال إالميـان، ٔاتـذكر مـا هـو مـن  شيئًا ٔاثق به ؤاتقرب ٕاىل هللا تعاىل بـه ٕاال إالميـان، ٔاتـذكر مـا هـو مـن  شيئًا ٔاثق به ؤاتقرب ٕاىل هللا تعاىل بـه ٕاال إالميـان، ٔاتـذكر مـا هـو مـن  شيئًا ٔاثق به ؤاتقرب ٕاىل هللا تعاىل بـه ٕاال إالميـان، ٔاتـذكر مـا هـو مـن 

 فهيا قد يذهب ذ� عين، ولكن إالميـان ٕاذا حـدث  فهيا قد يذهب ذ� عين، ولكن إالميـان ٕاذا حـدث  فهيا قد يذهب ذ� عين، ولكن إالميـان ٕاذا حـدث  فهيا قد يذهب ذ� عين، ولكن إالميـان ٕاذا حـدث ����أالعامل اليت ٔاخلصت � أالعامل اليت ٔاخلصت � أالعامل اليت ٔاخلصت � أالعامل اليت ٔاخلصت � 
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�� معهد شيخ االسالم العلمي

ربنا ٕاننا آمنـا فـاربنا ٕاننا آمنـا فـاربنا ٕاننا آمنـا فـاربنا ٕاننا آمنـا فـاغغغغفر لنـا فر لنـا فر لنـا فر لنـا : : : :  أالدعية يف القرآن أالدعية يف القرآن أالدعية يف القرآن أالدعية يف القرآنفيه خلل فهذا يشء صعب، �� ٔاكفيه خلل فهذا يشء صعب، �� ٔاكفيه خلل فهذا يشء صعب، �� ٔاكفيه خلل فهذا يشء صعب، �� ٔاكرثرثرثرث
ذنوبنا وقنا عذاب النار، وهكذا، فاجعل ٔاكذنوبنا وقنا عذاب النار، وهكذا، فاجعل ٔاكذنوبنا وقنا عذاب النار، وهكذا، فاجعل ٔاكذنوبنا وقنا عذاب النار، وهكذا، فاجعل ٔاكرثرثرثرث دعائك ٔان تتقـرب وتتوسـل ٕ�ميانـك  دعائك ٔان تتقـرب وتتوسـل ٕ�ميانـك  دعائك ٔان تتقـرب وتتوسـل ٕ�ميانـك  دعائك ٔان تتقـرب وتتوسـل ٕ�ميانـك 

: : : : وٕاال فالعمـل الـصاوٕاال فالعمـل الـصاوٕاال فالعمـل الـصاوٕاال فالعمـل الـصاحلحلحلحل، ، ، ،  يف ذ� يف ذ� يف ذ� يف ذ�تثـقتثـقتثـقتثـق هذا الوحيد ٔاكـ هذا الوحيد ٔاكـ هذا الوحيد ٔاكـ هذا الوحيد ٔاكـرثرثرثرث النـاس  النـاس  النـاس  النـاس ----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----�� �� �� �� 

        ....����ٕاميانك وحمبتك � وحمبتك لرسول هللا ٕاميانك وحمبتك � وحمبتك لرسول هللا ٕاميانك وحمبتك � وحمبتك لرسول هللا ٕاميانك وحمبتك � وحمبتك لرسول هللا 

حلا ذا �ل قـام بـه فيتوسـل بـه ٕاىل ربـه، كـام يف قـصة حلا ذا �ل قـام بـه فيتوسـل بـه ٕاىل ربـه، كـام يف قـصة حلا ذا �ل قـام بـه فيتوسـل بـه ٕاىل ربـه، كـام يف قـصة حلا ذا �ل قـام بـه فيتوسـل بـه ٕاىل ربـه، كـام يف قـصة ٔاو ٔان يذكر اwاعي ٔاو ٔان يذكر اwاعي ٔاو ٔان يذكر اwاعي ٔاو ٔان يذكر اwاعي معمعمعمعال صاال صاال صاال صا
ارارارار  يتوسل بعمل صا يتوسل بعمل صا يتوسل بعمل صا يتوسل بعمل صاحلحلحلحل قام به، سواء اكن العمل الصا قام به، سواء اكن العمل الصا قام به، سواء اكن العمل الصا قام به، سواء اكن العمل الصاحلحلحلحل امتثال ٔالمر ٔاو  امتثال ٔالمر ٔاو  امتثال ٔالمر ٔاو  امتثال ٔالمر ٔاو ))))ٔاحصاب الغٔاحصاب الغٔاحصاب الغٔاحصاب الغــــ

        . . . . انهتاء عن هنـي، ترك شيئًا � فهذا ٔايًضا انهتاء عن هنـي، ترك شيئًا � فهذا ٔايًضا انهتاء عن هنـي، ترك شيئًا � فهذا ٔايًضا انهتاء عن هنـي، ترك شيئًا � فهذا ٔايًضا معمعمعمعل صال صال صال صاحلحلحلحل

 النوعان أالول والثاين من التوسل ا�ي تدور علهيام ٔادعية الكتاب والـسـنة  النوعان أالول والثاين من التوسل ا�ي تدور علهيام ٔادعية الكتاب والـسـنة  النوعان أالول والثاين من التوسل ا�ي تدور علهيام ٔادعية الكتاب والـسـنة  النوعان أالول والثاين من التوسل ا�ي تدور علهيام ٔادعية الكتاب والـسـنة ننننوهذاوهذاوهذاوهذا
        . . . . ر املوظفة يف الصبار املوظفة يف الصبار املوظفة يف الصبار املوظفة يف الصباحححح واملساء وغريهام واملساء وغريهام واملساء وغريهام واملساء وغريهاموأالذاكوأالذاكوأالذاكوأالذاك

التوسل ٕاىل هللا بدعاء الرجـل الـصاالتوسل ٕاىل هللا بدعاء الرجـل الـصاالتوسل ٕاىل هللا بدعاء الرجـل الـصاالتوسل ٕاىل هللا بدعاء الرجـل الـصاحلحلحلحل احلـي احلـا احلـي احلـا احلـي احلـا احلـي احلـارضرضرضرض ا�ي تـر ا�ي تـر ا�ي تـر ا�ي تـرBBBB ٕاجابـة  ٕاجابـة  ٕاجابـة  ٕاجابـة : : : : الثالثالثالثالثالثالثالث((((
ه، ه، ه، ه، ���ٔ�ن يـذهب املـسمل ٕاىل رجـل يـرى فيـه الـصالٔن يـذهب املـسمل ٕاىل رجـل يـرى فيـه الـصالٔن يـذهب املـسمل ٕاىل رجـل يـرى فيـه الـصالٔن يـذهب املـسمل ٕاىل رجـل يـرى فيـه الـصالحححح والتقـوى واحملافظـة عـىل  والتقـوى واحملافظـة عـىل  والتقـوى واحملافظـة عـىل  والتقـوى واحملافظـة عـىل  دعائدعائدعائدعائــــ

ة هللا، فيطلب منه ٔان يدعو + ربه ليفرة هللا، فيطلب منه ٔان يدعو + ربه ليفرة هللا، فيطلب منه ٔان يدعو + ربه ليفرة هللا، فيطلب منه ٔان يدعو + ربه ليفرجججج كربته ويي كربته ويي كربته ويي كربته وييرسرسرسرس ٔامـره ٔامـره ٔامـره ٔامـره  كـام قـال تعـاىل  كـام قـال تعـاىل  كـام قـال تعـاىل  كـام قـال تعـاىل ))))طاعطاعطاعطاعــــ
ا َخـاِطئئئئَِني َِني َِني َِني ﴿﴿﴿﴿    : : : :  ابين يعقوب ابين يعقوب ابين يعقوب ابين يعقوبعنعنعنعن ا َخـاِط¢� ُكنـ� ا َخـاِط¢� ُكنـ� ا َخـاِط¢� ُكنـ� ¢� ُكنـ� 99 99

َتْغِفْر لَنَـا ُذنُوبَنَـا ا َتْغِفْر لَنَـا ُذنُوبَنَـا اقَالُوا õَا�َ�َ¢ اســْ َتْغِفْر لَنَـا ُذنُوبَنَـا اقَالُوا õَا�َ�َ¢ اســْ َتْغِفْر لَنَـا ُذنُوبَنَـا اقَالُوا õَا�َ�َ¢ اســْ قَـاَل َسـْوَف قَـاَل َسـْوَف قَـاَل َسـْوَف قَـاَل َسـْوَف ****    قَالُوا õَا�َ�َ¢ اســْ
ِحميُ  �ُه ُهَو الَغُفوُر الر� ِحميُ ن �ُه ُهَو الَغُفوُر الر� ِحميُ ن �ُه ُهَو الَغُفوُر الر� ِحميُ ن �ُه ُهَو الَغُفوُر الر� ن 99 99

َتْغِفُر لَُمكْ َريبيبيبّيبِ اِّ اِّ اِّ ا َتْغِفُر لَُمكْ َرا�سـْ َتْغِفُر لَُمكْ َرا�سـْ َتْغِفُر لَُمكْ َرا�سـْ  استـسقاء  استـسقاء  استـسقاء  استـسقاء  يف يف يف يف، وكـام، وكـام، وكـام، وكـام]]]]٩٩٩٩٨٨٨٨، ، ، ، ٩٧٩٧٩٧٩٧: : : : يوسـفيوسـفيوسـفيوسـف    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا�سـْ

هـذا ٔايـًضا هـذا ٔايـًضا هـذا ٔايـًضا هـذا ٔايـًضا ف ف ف ف ، ، ، ،  ا�ي رواه البخاري من حديث ٔانـس ا�ي رواه البخاري من حديث ٔانـس ا�ي رواه البخاري من حديث ٔانـس ا�ي رواه البخاري من حديث ٔانـس����رسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا معمعمعمعر �لعباس مع ر �لعباس مع ر �لعباس مع ر �لعباس مع 
        . . . . الصاالصاالصاالصاحلحلحلحل، وكام فعل معاوية بزيد بن أالسود اجلريش، وكام فعل معاوية بزيد بن أالسود اجلريش، وكام فعل معاوية بزيد بن أالسود اجلريش، وكام فعل معاوية بزيد بن أالسود اجلريشبدعاء الرجل بدعاء الرجل بدعاء الرجل بدعاء الرجل 

وذكر يف الكتاب حديث الرجل ا�ي جاء يوم اوذكر يف الكتاب حديث الرجل ا�ي جاء يوم اوذكر يف الكتاب حديث الرجل ا�ي جاء يوم اوذكر يف الكتاب حديث الرجل ا�ي جاء يوم امجلمجلمجلمجلعة يف مسأ¾ Ñسـتقاء، وحديث عة يف مسأ¾ Ñسـتقاء، وحديث عة يف مسأ¾ Ñسـتقاء، وحديث عة يف مسأ¾ Ñسـتقاء، وحديث 

، ، ، ، »»»»ادعـوا هللا ٔان ادعـوا هللا ٔان ادعـوا هللا ٔان ادعـوا هللا ٔان جيجيجيجيعلـين مـهنم قـال ٔانـت مـهنمعلـين مـهنم قـال ٔانـت مـهنمعلـين مـهنم قـال ٔانـت مـهنمعلـين مـهنم قـال ٔانـت مـهنم««««    ����عاكشة بن حمصن، قال للنيب عاكشة بن حمصن، قال للنيب عاكشة بن حمصن، قال للنيب عاكشة بن حمصن، قال للنيب 

فاسـألوه ٔان يـسـتغفر فاسـألوه ٔان يـسـتغفر فاسـألوه ٔان يـسـتغفر فاسـألوه ٔان يـسـتغفر ««««: : : :  قـال قـال قـال قـالٔاويـس القـرين وفيـهٔاويـس القـرين وفيـهٔاويـس القـرين وفيـهٔاويـس القـرين وفيـه حي حي حي حيFFFF قـال يف  قـال يف  قـال يف  قـال يف ����وحديث النيب وحديث النيب وحديث النيب وحديث النيب 
مممم         ....»»»»لكلكلكلكــــ



  عقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةالسادس غ الدرس تفري

 

 

�� معهد شيخ االسالم العلمي

ا بعـد موتـه ا بعـد موتـه ا بعـد موتـه ا بعـد موتـه (((( وهذا النوع من التوسل ٕاوهذا النوع من التوسل ٕاوهذا النوع من التوسل ٕاوهذا النوع من التوسل ٕامنمنمنمنا يكون يف حياة من يطلب منه اwعاء، ٔاما يكون يف حياة من يطلب منه اwعاء، ٔاما يكون يف حياة من يطلب منه اwعاء، ٔاما يكون يف حياة من يطلب منه اwعاء، ٔامــــ
يتيتيتيت يقول يقول يقول يقول))))فال فال فال فال جيجيجيجيوزوزوزوز؛؛؛؛ ٔالنه ال  ٔالنه ال  ٔالنه ال  ٔالنه ال معمعمعمعل +ل +ل +ل + حنن نعـرف ٕان حنن نعـرف ٕان حنن نعـرف ٕان حنن نعـرف ٕان : : : :  وهذا الفرق ٔان بعض الناس يأ وهذا الفرق ٔان بعض الناس يأ وهذا الفرق ٔان بعض الناس يأ وهذا الفرق ٔان بعض الناس يأ

    '''' يف قربه، كيف جنيب؟ ٔاشــياء مستـرشية بيننـا،  يف قربه، كيف جنيب؟ ٔاشــياء مستـرشية بيننـا،  يف قربه، كيف جنيب؟ ٔاشــياء مستـرشية بيننـا،  يف قربه، كيف جنيب؟ ٔاشــياء مستـرشية بيننـا، ����الشهداء ٔاحياء وٕان النيب الشهداء ٔاحياء وٕان النيب الشهداء ٔاحياء وٕان النيب الشهداء ٔاحياء وٕان النيب 
، تقرٔا حتاف، تقرٔا حتاف، تقرٔا حتاف، تقرٔا حتافظظظظ عىل توحيدك وعىل عقيدتك من نفسك مث تـصحح عقائـد  عىل توحيدك وعىل عقيدتك من نفسك مث تـصحح عقائـد  عىل توحيدك وعىل عقيدتك من نفسك مث تـصحح عقائـد  عىل توحيدك وعىل عقيدتك من نفسك مث تـصحح عقائـد البد حتالبد حتالبد حتالبد حترضرضرضرض

        . . . . الناس وال تشـبه بأشـياء يه شـبه واهية، مه يمتسكون بذ�، فانتبهالناس وال تشـبه بأشـياء يه شـبه واهية، مه يمتسكون بذ�، فانتبهالناس وال تشـبه بأشـياء يه شـبه واهية، مه يمتسكون بذ�، فانتبهالناس وال تشـبه بأشـياء يه شـبه واهية، مه يمتسكون بذ�، فانتبه

هو التوسل ٕاىل هللا تعاىل مبا مل يثبت يف الرشيعة ٔانه وسـي[، هو التوسل ٕاىل هللا تعاىل مبا مل يثبت يف الرشيعة ٔانه وسـي[، هو التوسل ٕاىل هللا تعاىل مبا مل يثبت يف الرشيعة ٔانه وسـي[، هو التوسل ٕاىل هللا تعاىل مبا مل يثبت يف الرشيعة ٔانه وسـي[، : : : :  التوسل املمنوع التوسل املمنوع التوسل املمنوع التوسل املمنوع----٢٢٢٢((((
        ::::وهو ٔانواع بعضها ٔاشد خطورة من بعض، مهناوهو ٔانواع بعضها ٔاشد خطورة من بعض، مهناوهو ٔانواع بعضها ٔاشد خطورة من بعض، مهناوهو ٔانواع بعضها ٔاشد خطورة من بعض، مهنا

م وسـؤام وسـؤام وسـؤام وسـؤاهلهلهلهلم قـضاء م قـضاء م قـضاء م قـضاء  التوسل ٕاىل هللا التوسل ٕاىل هللا التوسل ٕاىل هللا التوسل ٕاىل هللا----١١١١ تغاثة هبـتغاثة هبـتغاثة هبـتغاثة هبـــــ ائبني وÑسائبني وÑسائبني وÑسائبني وÑســــ  تعاىل بدعاء املوىت والغ تعاىل بدعاء املوىت والغ تعاىل بدعاء املوىت والغ تعاىل بدعاء املوىت والغــــ
    ))))احلاجات وتفراحلاجات وتفراحلاجات وتفراحلاجات وتفرجيجيجيجي الكر�ت وحنو ذ�، فهذا مـن الـشـرك االٔكـرب الناقـل مـن املـ[ الكر�ت وحنو ذ�، فهذا مـن الـشـرك االٔكـرب الناقـل مـن املـ[ الكر�ت وحنو ذ�، فهذا مـن الـشـرك االٔكـرب الناقـل مـن املـ[ الكر�ت وحنو ذ�، فهذا مـن الـشـرك االٔكـرب الناقـل مـن املـ[

التوسل �ٔالموات يطلب مهنم املدد وهو ميت ٔاو غائب سواء اكن مـن أالنبيـاء ٔاو التوسل �ٔالموات يطلب مهنم املدد وهو ميت ٔاو غائب سواء اكن مـن أالنبيـاء ٔاو التوسل �ٔالموات يطلب مهنم املدد وهو ميت ٔاو غائب سواء اكن مـن أالنبيـاء ٔاو التوسل �ٔالموات يطلب مهنم املدد وهو ميت ٔاو غائب سواء اكن مـن أالنبيـاء ٔاو 
 õ ســيدي فـالن ٔا õ ســيدي فـالن ٔا õ ســيدي فـالن ٔا õ ســيدي فـالن ٔاغغغغثـين، فهـذا ثـين، فهـذا ثـين، فهـذا ثـين، فهـذا ::::املالاملالاملالاملالئئئئكة ٔاو الصاحلني ٔام اجلن ٔام غريمه، كة ٔاو الصاحلني ٔام اجلن ٔام غريمه، كة ٔاو الصاحلني ٔام اجلن ٔام غريمه، كة ٔاو الصاحلني ٔام اجلن ٔام غريمه، ���ٔ�ن يقولٔن يقولٔن يقولٔن يقول

 مـن جـنس  مـن جـنس  مـن جـنس  مـن جـنس رشك ٔاكرب رشك ٔاكرب رشك ٔاكرب رشك ٔاكرب خمخمخمخمررررجججج من امل[، وٕان سامه صاحبه توسال، فهو توسل رشيك من امل[، وٕان سامه صاحبه توسال، فهو توسل رشيك من امل[، وٕان سامه صاحبه توسال، فهو توسل رشيك من امل[، وٕان سامه صاحبه توسال، فهو توسل رشيك
ِ ُزلَْفـى﴿﴿﴿﴿: : : : توسل املرشكني بعبادة غري هللا القائلنيتوسل املرشكني بعبادة غري هللا القائلنيتوسل املرشكني بعبادة غري هللا القائلنيتوسل املرشكني بعبادة غري هللا القائلني ِ ُزلَْفـى� ِ ُزلَْفـى� ِ ُزلَْفـى� َىل اَىل اَىل اَىل ا::::�

99 99
ال� ِلُيَقّرِبُـوَ¢ اال� ِلُيَقّرِبُـوَ¢ اال� ِلُيَقّرِبُـوَ¢ اال� ِلُيَقّرِبُـوَ¢ ا

99 99
 ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  َما نَْعُبُدُمهْ ا َما نَْعُبُدُمهْ ا َما نَْعُبُدُمهْ ا َما نَْعُبُدُمهْ ا

        ]. ]. ]. ]. ٣٣٣٣: : : : الزمرالزمرالزمرالزمر[[[[

اء هللا عنـدها، اء هللا عنـدها، اء هللا عنـدها، اء هللا عنـدها،  التوسل ٕاىل هللا بفعل العبادات عنـد القبـور التوسل ٕاىل هللا بفعل العبادات عنـد القبـور التوسل ٕاىل هللا بفعل العبادات عنـد القبـور التوسل ٕاىل هللا بفعل العبادات عنـد القبـور----٢٢٢٢((((  وأال وأال وأال وأالرضرضرضرضحـة بدعـحـة بدعـحـة بدعـحـة بدعـــــ
والبناء علهيا، وووالبناء علهيا، وووالبناء علهيا، وووالبناء علهيا، ووضضضضـع القناديـل والـسـتور وحنـو ذ�، وهـذا مـن الـشـرك أالصـغر ـع القناديـل والـسـتور وحنـو ذ�، وهـذا مـن الـشـرك أالصـغر ـع القناديـل والـسـتور وحنـو ذ�، وهـذا مـن الـشـرك أالصـغر ـع القناديـل والـسـتور وحنـو ذ�، وهـذا مـن الـشـرك أالصـغر 

        ....))))املنايف لكامل التوحيد، وهو ذريعة مفضية ٕاىل الرشك االٔكرباملنايف لكامل التوحيد، وهو ذريعة مفضية ٕاىل الرشك االٔكرباملنايف لكامل التوحيد، وهو ذريعة مفضية ٕاىل الرشك االٔكرباملنايف لكامل التوحيد، وهو ذريعة مفضية ٕاىل الرشك االٔكرب

        ما الفرق بينه وبني الثاين؟ ما الفرق بينه وبني الثاين؟ ما الفرق بينه وبني الثاين؟ ما الفرق بينه وبني الثاين؟ 

    يـذهب ٕاىل القـرب ال يـدعوه ولكـن يطلـب منـه ٔانيـذهب ٕاىل القـرب ال يـدعوه ولكـن يطلـب منـه ٔانيـذهب ٕاىل القـرب ال يـدعوه ولكـن يطلـب منـه ٔانيـذهب ٕاىل القـرب ال يـدعوه ولكـن يطلـب منـه ٔان: : : : ال يدعوا امليت، الثاينال يدعوا امليت، الثاينال يدعوا امليت، الثاينال يدعوا امليت، الثاين: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين
يدعو هللا، ٔان يقول للميت ٔاو للغائب ادع هللا يدعو هللا، ٔان يقول للميت ٔاو للغائب ادع هللا يدعو هللا، ٔان يقول للميت ٔاو للغائب ادع هللا يدعو هللا، ٔان يقول للميت ٔاو للغائب ادع هللا يليليليل ٔاو اسأل هللا  ٔاو اسأل هللا  ٔاو اسأل هللا  ٔاو اسأل هللا يليليليل ٔاو اشفع  ٔاو اشفع  ٔاو اشفع  ٔاو اشفع يليليليل يف  يف  يف  يف 
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كذا، فهذا ال خالف بني السلف يف ٔانه غري جاكذا، فهذا ال خالف بني السلف يف ٔانه غري جاكذا، فهذا ال خالف بني السلف يف ٔانه غري جاكذا، فهذا ال خالف بني السلف يف ٔانه غري جائئئئز ؤانه من البـدع الـيت مل يقـل هبـا ز ؤانه من البـدع الـيت مل يقـل هبـا ز ؤانه من البـدع الـيت مل يقـل هبـا ز ؤانه من البـدع الـيت مل يقـل هبـا 
ٔاحد من علامء أالمة فهو من الرشك أالصغر ٔالنه ذريعة ٕاىل الـرشك االٔكـرب، الفـرق ٔاحد من علامء أالمة فهو من الرشك أالصغر ٔالنه ذريعة ٕاىل الـرشك االٔكـرب، الفـرق ٔاحد من علامء أالمة فهو من الرشك أالصغر ٔالنه ذريعة ٕاىل الـرشك االٔكـرب، الفـرق ٔاحد من علامء أالمة فهو من الرشك أالصغر ٔالنه ذريعة ٕاىل الـرشك االٔكـرب، الفـرق 

ه، يطلب منه املدد وÑسـتغاثة ويدعوه مـن دون ه، يطلب منه املدد وÑسـتغاثة ويدعوه مـن دون ه، يطلب منه املدد وÑسـتغاثة ويدعوه مـن دون ه، يطلب منه املدد وÑسـتغاثة ويدعوه مـن دون هذا يذهبوا مبارشة يدعو هذا يذهبوا مبارشة يدعو هذا يذهبوا مبارشة يدعو هذا يذهبوا مبارشة يدعو : : : : الثاينالثاينالثاينالثاين
: : : : ، الثاين يذهب + يقول + ادع هللا ، الثاين يذهب + يقول + ادع هللا ، الثاين يذهب + يقول + ادع هللا ، الثاين يذهب + يقول + ادع هللا يليليليل، فرق بني االثنني أالول، فرق بني االثنني أالول، فرق بني االثنني أالول، فرق بني االثنني أالول----تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل----هللا هللا هللا هللا 

يييييييي وال مييـت  وال مييـت  وال مييـت  وال مييـت : : : : عقيدته فاسدة، الثاينعقيدته فاسدة، الثاينعقيدته فاسدة، الثاينعقيدته فاسدة، الثاين يعرف ٕانه ال يعرف يعمل يشء، ال يعـرف يعرف ٕانه ال يعرف يعمل يشء، ال يعـرف يعرف ٕانه ال يعرف يعمل يشء، ال يعـرف يعرف ٕانه ال يعرف يعمل يشء، ال يعـرف حيحيحيحيــــ
، فقـد ، فقـد ، فقـد ، فقـد وال يشفي وال ينجح وال يوفق وال يعمل ٔاي لكن هو يقول هو ٔافـضل مـينوال يشفي وال ينجح وال يوفق وال يعمل ٔاي لكن هو يقول هو ٔافـضل مـينوال يشفي وال ينجح وال يوفق وال يعمل ٔاي لكن هو يقول هو ٔافـضل مـينوال يشفي وال ينجح وال يوفق وال يعمل ٔاي لكن هو يقول هو ٔافـضل مـين

جعل سبب ما ليس بسبب، ٔالنه ميت ال جعل سبب ما ليس بسبب، ٔالنه ميت ال جعل سبب ما ليس بسبب، ٔالنه ميت ال جعل سبب ما ليس بسبب، ٔالنه ميت ال معمعمعمعل + فال ل + فال ل + فال ل + فال جيجيجيجيوز دعـاءه ٔاو طلـب منـه وز دعـاءه ٔاو طلـب منـه وز دعـاءه ٔاو طلـب منـه وز دعـاءه ٔاو طلـب منـه 
        . . . . اwعاء، فهذا رشك ٔاصغراwعاء، فهذا رشك ٔاصغراwعاء، فهذا رشك ٔاصغراwعاء، فهذا رشك ٔاصغر

التوسل ٕاىل هللا جباه أالنبياء والصالتوسل ٕاىل هللا جباه أالنبياء والصالتوسل ٕاىل هللا جباه أالنبياء والصالتوسل ٕاىل هللا جباه أالنبياء والصــــاحلني وماكنهتم ومنـزلهتم عند احلني وماكنهتم ومنـزلهتم عند احلني وماكنهتم ومنـزلهتم عند احلني وماكنهتم ومنـزلهتم عند : : : :  التوسل بدعي التوسل بدعي التوسل بدعي التوسل بدعي----٣٣٣٣((((
. . . . هللا، وهذا حمرم، بل هو من البدع احملدثةهللا، وهذا حمرم، بل هو من البدع احملدثةهللا، وهذا حمرم، بل هو من البدع احملدثةهللا، وهذا حمرم، بل هو من البدع احملدثة؛؛؛؛ ٔالنه توسل مل يشـرعه هللا ومل يأذن به ٔالنه توسل مل يشـرعه هللا ومل يأذن به ٔالنه توسل مل يشـرعه هللا ومل يأذن به ٔالنه توسل مل يشـرعه هللا ومل يأذن به

ُ ا�ِذَن لَُمكْ ﴿﴿﴿﴿: : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل ُ ا�ِذَن لَُمكْ � ُ ا�ِذَن لَُمكْ � ُ ا�ِذَن لَُمكْ � ٓ آ::::� ٓ ا ٓ ا سسسس[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾  ا احلني وماكنـهتم عنـد احلني وماكنـهتم عنـد احلني وماكنـهتم عنـد احلني وماكنـهتم عنـد ] ] ] ] ٥٩٥٩٥٩٥٩: : : : يونيونيونيونــــ اه الـصاه الـصاه الـصاه الـصــــ ؤالن جـؤالن جـؤالن جـؤالن جـــــ
ال� َما َسـَعىال� َما َسـَعىال� َما َسـَعىال� َما َسـَعى﴿﴿﴿﴿    : : : : هللا ٕاهللا ٕاهللا ٕاهللا ٕامنمنمنمنا تنفعهم مه، كام قال هللا تعاىلا تنفعهم مه، كام قال هللا تعاىلا تنفعهم مه، كام قال هللا تعاىلا تنفعهم مه، كام قال هللا تعاىل

99 99
نَساِن انَساِن انَساِن انَساِن ا

99 99
�يَْس ِلال �يَْس ِلالَوا�ن ل �يَْس ِلالَوا�ن ل �يَْس ِلالَوا�ن ل : : : : الـنجمالـنجمالـنجمالـنجم    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوا�ن ل

 ؤاحصابه، وقد نص عىل  ؤاحصابه، وقد نص عىل  ؤاحصابه، وقد نص عىل  ؤاحصابه، وقد نص عىل ����    ، و�ا مل يكن هذا التوسل معروفا يف عهد النيب، و�ا مل يكن هذا التوسل معروفا يف عهد النيب، و�ا مل يكن هذا التوسل معروفا يف عهد النيب، و�ا مل يكن هذا التوسل معروفا يف عهد النيب    ]]]]٣٣٣٣٩٩٩٩
يكـره ٔان يكـره ٔان يكـره ٔان يكـره ٔان ««««    ::::----رمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللا----قال ٔابـو حنيفـة قال ٔابـو حنيفـة قال ٔابـو حنيفـة قال ٔابـو حنيفـة : : : : منه وحترميه غري واحد من ٔاهل العملمنه وحترميه غري واحد من ٔاهل العملمنه وحترميه غري واحد من ٔاهل العملمنه وحترميه غري واحد من ٔاهل العملاملنع املنع املنع املنع 

الن ٔاو حبق ٔاوليائك ورسـالن ٔاو حبق ٔاوليائك ورسـالن ٔاو حبق ٔاوليائك ورسـالن ٔاو حبق ٔاوليائك ورسـ���� ٔاو حبـق البيـت احلـرام  ٔاو حبـق البيـت احلـرام  ٔاو حبـق البيـت احلـرام  ٔاو حبـق البيـت احلـرام : : : : يقول اwاعييقول اwاعييقول اwاعييقول اwاعي ٔاسأ� حبق فٔاسأ� حبق فٔاسأ� حبق فٔاسأ� حبق فــــ
        ....»»»»واملشعر احلرامواملشعر احلرامواملشعر احلرامواملشعر احلرام

        .... شـهبات وردها يف �ب التوسل شـهبات وردها يف �ب التوسل شـهبات وردها يف �ب التوسل شـهبات وردها يف �ب التوسل----دددد

ات يف �ات يف �ات يف �ات يف � ب ب ب ب قد يورد اقد يورد اقد يورد اقد يورد ا����الفون ٔالهل الـسـنة واالفون ٔالهل الـسـنة واالفون ٔالهل الـسـنة واالفون ٔالهل الـسـنة وامجلمجلمجلمجلاعـة بعـض الـشـهبات وÑعاعـة بعـض الـشـهبات وÑعاعـة بعـض الـشـهبات وÑعاعـة بعـض الـشـهبات وÑعرترترترتااااضضضضــــــــ
التوسلالتوسلالتوسلالتوسل؛؛؛؛ ليتوصلوا هبا ٕاىل دمع تقريرا ليتوصلوا هبا ٕاىل دمع تقريرا ليتوصلوا هبا ٕاىل دمع تقريرا ليتوصلوا هبا ٕاىل دمع تقريراهتهتهتهتم ام ام ام اخلخلخلخلاطاطاطاطئئئئة، وليوة، وليوة، وليوة، وليومهمهمهمهـوا عـوام املسلمني بصحة ما ـوا عـوام املسلمني بصحة ما ـوا عـوام املسلمني بصحة ما ـوا عـوام املسلمني بصحة ما 

        ::::ذهبوا ٕاليه، وال خترذهبوا ٕاليه، وال خترذهبوا ٕاليه، وال خترذهبوا ٕاليه، وال خترجججج شـهبات هؤالء عن ٔاحد ٔامرين شـهبات هؤالء عن ٔاحد ٔامرين شـهبات هؤالء عن ٔاحد ٔامرين شـهبات هؤالء عن ٔاحد ٔامرين
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ا ذهبـوا ٕاليـه، ا ذهبـوا ٕاليـه، ا ذهبـوا ٕاليـه، ا ذهبـوا ٕاليـه، : : : : أالولأالولأالولأالول ٕاما ٔاحاديث ٕاما ٔاحاديث ٕاما ٔاحاديث ٕاما ٔاحاديث ضضضضعيفة ٔاو موعيفة ٔاو موعيفة ٔاو موعيفة ٔاو موضضضضوعة يسـتدل هبـا هـؤالء علــى مـوعة يسـتدل هبـا هـؤالء علــى مـوعة يسـتدل هبـا هـؤالء علــى مـوعة يسـتدل هبـا هـؤالء علــى مـــــ
        ::::وهذه يفروهذه يفروهذه يفروهذه يفرغغغغ من ٔامرها مبعرفة عدم حصهتا وثبو من ٔامرها مبعرفة عدم حصهتا وثبو من ٔامرها مبعرفة عدم حصهتا وثبو من ٔامرها مبعرفة عدم حصهتا وثبوهتهتهتهتا، ومن ذ�ا، ومن ذ�ا، ومن ذ�ا، ومن ذ�

مممم««««: : : :  حديث حديث حديث حديث----١١١١ د هللا عظيـد هللا عظيـد هللا عظيـد هللا عظيـــــ لوا جبـايه فـٕان جـايه عنـلوا جبـايه فـٕان جـايه عنـلوا جبـايه فـٕان جـايه عنـلوا جبـايه فـٕان جـايه عنـــــ ٕاذا سـألمت هللا ٕاذا سـألمت هللا ٕاذا سـألمت هللا ٕاذا سـألمت هللا «««« ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو ،،،،»»»»توسـتوسـتوسـتوســـــ
اطل اطل اطل اطل ،،،،»»»»فاسألوه جبايه فٕان جايه عند هللا عظميفاسألوه جبايه فٕان جايه عند هللا عظميفاسألوه جبايه فٕان جايه عند هللا عظميفاسألوه جبايه فٕان جايه عند هللا عظمي د مـن د مـن د مـن د مـن  وهو حديث ب وهو حديث ب وهو حديث ب وهو حديث بــــ مل يـروه ٔاحمل يـروه ٔاحمل يـروه ٔاحمل يـروه ٔاحــــ

ثثثث ب احلديب احلديب احلديب احلديــــ         ....ٔاهل العمل، وال هو يف شـيء من كتٔاهل العمل، وال هو يف شـيء من كتٔاهل العمل، وال هو يف شـيء من كتٔاهل العمل، وال هو يف شـيء من كتــــ

ــور««««: : : :  حــديث حــديث حــديث حــديث----٢٢٢٢ ــل القب ــيمك بأه ــور فعل ــتمك أالم ــورٕاذا ٔاعي ــل القب ــيمك بأه ــور فعل ــتمك أالم ــورٕاذا ٔاعي ــل القب ــيمك بأه ــور فعل ــتمك أالم ــورٕاذا ٔاعي ــل القب ــيمك بأه ــور فعل ــتمك أالم ــل «««« ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو ،،،،»»»»ٕاذا ٔاعي ــل تغيثوا بأه ــل تغيثوا بأه ــل تغيثوا بأه تغيثوا بأه فاســفاســفاســفاســــــ

        .... �تفاق العلامء �تفاق العلامء �تفاق العلامء �تفاق العلامء����     وهو حديث مكذوب مف وهو حديث مكذوب مف وهو حديث مكذوب مف وهو حديث مكذوب مفرترترترتى عىل النيبى عىل النيبى عىل النيبى عىل النيب،،،،»»»»القبورالقبورالقبورالقبور

اطل مناقــض اطل مناقــض اطل مناقــض اطل مناقــض ،،،،»»»»لو ٔاحسن ٔاحدمك ظنه حبجر لنفعهلو ٔاحسن ٔاحدمك ظنه حبجر لنفعهلو ٔاحسن ٔاحدمك ظنه حبجر لنفعهلو ٔاحسن ٔاحدمك ظنه حبجر لنفعه««««: : : :  حديث حديث حديث حديث----٣٣٣٣      وهـو حـديث بـ وهـو حـديث بـ وهـو حـديث بـ وهـو حـديث بـــــ
        ....wين إالسالم، وwين إالسالم، وwين إالسالم، وwين إالسالم، وضضضضعه بعض املرشكنيعه بعض املرشكنيعه بعض املرشكنيعه بعض املرشكني

ا ا ا ا غغغغفرت فرت فرت فرت يليليليل، ، ، ، : : : : ملا اقملا اقملا اقملا اقرترترترتف آدم اف آدم اف آدم اف آدم اخلخلخلخلطيطيطيطيئئئئة قالة قالة قالة قال««««: : : :  حديث حديث حديث حديث----    ٤٤٤٤ õ رب ٔاسأ� حبق محمد ملõ رب ٔاسأ� حبق محمد ملõ رب ٔاسأ� حبق محمد ملõ رب ٔاسأ� حبق محمد ملــــ
ا خلقتين بيدك ونفخـت ا خلقتين بيدك ونفخـت ا خلقتين بيدك ونفخـت ا خلقتين بيدك ونفخـت : : : : آدم وكيف عرفت محمدا ومل ٔاخلقه؟ قالآدم وكيف عرفت محمدا ومل ٔاخلقه؟ قالآدم وكيف عرفت محمدا ومل ٔاخلقه؟ قالآدم وكيف عرفت محمدا ومل ٔاخلقه؟ قالõ õ õ õ : : : : فقالفقالفقالفقال õ رب ملõ رب ملõ رب ملõ رب ملــــ

ت عىل قوات عىل قوات عىل قوات عىل قوامئمئمئمئ العـر العـر العـر العـرشششش مكتـو� مكتـو� مكتـو� مكتـو� ال ٕا+ ٕاال هللا محمـد ال ٕا+ ٕاال هللا محمـد ال ٕا+ ٕاال هللا محمـد ال ٕا+ ٕاال هللا محمـد : : : : يف من روحك رفعت رٔايف من روحك رفعت رٔايف من روحك رفعت رٔايف من روحك رفعت رٔايسيسيسيس فرٔاي فرٔاي فرٔاي فرٔايــــ
الالالال ك، فقــك، فقــك، فقــك، فقــــــ ب اب اب اب اخلخلخلخللــق ٕاليــلــق ٕاليــلــق ٕاليــلــق ٕاليــــــ ك ٕاال ٔاحــك ٕاال ٔاحــك ٕاال ٔاحــك ٕاال ٔاحــــــ : : : : رسـول هللا، فعلمــت ٔانـك مل تــضف ٕاىل ارسـول هللا، فعلمــت ٔانـك مل تــضف ٕاىل ارسـول هللا، فعلمــت ٔانـك مل تــضف ٕاىل ارسـول هللا، فعلمــت ٔانـك مل تــضف ٕاىل امسمسمسمســــــــ

ا خلقتكا خلقتكا خلقتكا خلقتك د مد مد مد مــــ ك ولـوال محمك ولـوال محمك ولـوال محمك ولـوال محمــــ : : : : ٔاصل +، ومثٔاصل +، ومثٔاصل +، ومثٔاصل +، ومث++++ حديث حديث حديث حديثوهو حديث �طل ال وهو حديث �طل ال وهو حديث �طل ال وهو حديث �طل ال »»»»غغغغفـرت لفـرت لفـرت لفـرت لــــ
ت أالفالكت أالفالكت أالفالكت أالفالك««««             ....»»»»لوالك ما خلقلوالك ما خلقلوالك ما خلقلوالك ما خلقــــ

مل ٔان يلتفـت مل ٔان يلتفـت مل ٔان يلتفـت مل ٔان يلتفـت  مفثل هذه أالحاديث املكذوبة والرواõت امفثل هذه أالحاديث املكذوبة والرواõت امفثل هذه أالحاديث املكذوبة والرواõت امفثل هذه أالحاديث املكذوبة والرواõت ا����تلقة امللفقة ال تلقة امللفقة ال تلقة امللفقة ال تلقة امللفقة ال جيجيجيجيـوز ملـسـوز ملـسـوز ملـسـوز ملـســــ
        ....ٕالهيا فضال عن ٔان ٕالهيا فضال عن ٔان ٕالهيا فضال عن ٔان ٕالهيا فضال عن ٔان حيحيحيحيتتتتجججج هبا ويعمتدها يف دينه هبا ويعمتدها يف دينه هبا ويعمتدها يف دينه هبا ويعمتدها يف دينه

كيف نوجه حـديث العبـاس وحـديث عـكيف نوجه حـديث العبـاس وحـديث عـكيف نوجه حـديث العبـاس وحـديث عـكيف نوجه حـديث العبـاس وحـديث عـ����ن بـن حنيـف فـن بـن حنيـف فـن بـن حنيـف فـن بـن حنيـف فـميميميمين اختـذه دلـيًال ن اختـذه دلـيًال ن اختـذه دلـيًال ن اختـذه دلـيًال : : : : ٦٦٦٦سسسس
        للتوسل �للتوسل �للتوسل �للتوسل �����لوق؟ لوق؟ لوق؟ لوق؟ 
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 يـسـيء هــؤالء فهمــها و يـسـيء هــؤالء فهمــها و يـسـيء هــؤالء فهمــها و يـسـيء هــؤالء فهمــها وحيحيحيحيرفـو¢ عـن رفـو¢ عـن رفـو¢ عـن رفـو¢ عـن ����    ٔاحاديث حصيحة ٔاحاديث حصيحة ٔاحاديث حصيحة ٔاحاديث حصيحة ����بتة عـن النـيببتة عـن النـيببتة عـن النـيببتة عـن النـيب: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين
        ::::مرادها ومدلولها، ومن ذ�مرادها ومدلولها، ومن ذ�مرادها ومدلولها، ومن ذ�مرادها ومدلولها، ومن ذ�

 اكن ٕاذا قُحطــوا استـسقى  اكن ٕاذا قُحطــوا استـسقى  اكن ٕاذا قُحطــوا استـسقى  اكن ٕاذا قُحطــوا استـسقى ����    ٔان ٔان ٔان ٔان معمعمعمعـر بـن اـر بـن اـر بـن اـر بـن اخلخلخلخلطـابطـابطـابطـاب««««: : : :  ما ثبـت يف الـصحيح ما ثبـت يف الـصحيح ما ثبـت يف الـصحيح ما ثبـت يف الـصحيح----١١١١
ا فتـسقينا، وٕا¢ ا فتـسقينا، وٕا¢ ا فتـسقينا، وٕا¢ ا فتـسقينا، وٕا¢ : : : :  املطلب، فقـال املطلب، فقـال املطلب، فقـال املطلب، فقـال�لعباس بن عبد�لعباس بن عبد�لعباس بن عبد�لعباس بن عبد اللهـم ٕا¢ كنـا نتوسـل ٕاليـك بنبينـاللهـم ٕا¢ كنـا نتوسـل ٕاليـك بنبينـاللهـم ٕا¢ كنـا نتوسـل ٕاليـك بنبينـاللهـم ٕا¢ كنـا نتوسـل ٕاليـك بنبينـــــ

قـالوا بـذات قـالوا بـذات قـالوا بـذات قـالوا بـذات  انظـر ٕاىل  انظـر ٕاىل  انظـر ٕاىل  انظـر ٕاىل لكلكلكلكمـة بنبينا،مـة بنبينا،مـة بنبينا،مـة بنبينا،))))»»»»فيُـسقونفيُـسقونفيُـسقونفيُـسقون: : : : نتوسل ٕاليك بعم نبينا فاسقنا، قالنتوسل ٕاليك بعم نبينا فاسقنا، قالنتوسل ٕاليك بعم نبينا فاسقنا، قالنتوسل ٕاليك بعم نبينا فاسقنا، قال
        . . . . النيب ٔاو جباه النيب ٔاو ماكنة النيبالنيب ٔاو جباه النيب ٔاو ماكنة النيبالنيب ٔاو جباه النيب ٔاو ماكنة النيبالنيب ٔاو جباه النيب ٔاو ماكنة النيب

 ملـا  ملـا  ملـا  ملـا ����نرجع ٕاىل فهم احلديث واملواقف اليت حدث فهيا ٕان الصحابة توسلوا �لنيب نرجع ٕاىل فهم احلديث واملواقف اليت حدث فهيا ٕان الصحابة توسلوا �لنيب نرجع ٕاىل فهم احلديث واملواقف اليت حدث فهيا ٕان الصحابة توسلوا �لنيب نرجع ٕاىل فهم احلديث واملواقف اليت حدث فهيا ٕان الصحابة توسلوا �لنيب 
جل ا�ي جاء يف يوم اجل ا�ي جاء يف يوم اجل ا�ي جاء يف يوم اجل ا�ي جاء يف يوم امجلمجلمجلمجلعة وتوسل من النيب ٔانه يسقي، مـاذا فعـل النـيب عة وتوسل من النيب ٔانه يسقي، مـاذا فعـل النـيب عة وتوسل من النيب ٔانه يسقي، مـاذا فعـل النـيب عة وتوسل من النيب ٔانه يسقي، مـاذا فعـل النـيب جاء الر جاء الر جاء الر جاء الر 

 ٔاي بدعاء نبينا، وهذا مـا حـدث يف Ñستـسقاء، ٕاذن ملـا  ٔاي بدعاء نبينا، وهذا مـا حـدث يف Ñستـسقاء، ٕاذن ملـا  ٔاي بدعاء نبينا، وهذا مـا حـدث يف Ñستـسقاء، ٕاذن ملـا  ٔاي بدعاء نبينا، وهذا مـا حـدث يف Ñستـسقاء، ٕاذن ملـا ))))بنبينابنبينابنبينابنبينا((((معمعمعمعىنىنىنىن    ؟ دعا،؟ دعا،؟ دعا،؟ دعا،����
 مع نبينا، فري مع نبينا، فري مع نبينا، فري مع نبينا، فريBBBB التوسـل �لـصاحلني  التوسـل �لـصاحلني  التوسـل �لـصاحلني  التوسـل �لـصاحلني ))))ٔاي بدعاءٔاي بدعاءٔاي بدعاءٔاي بدعاء((((» » » » ٕا¢ نتوسل ٕاليك بعم نبينإا¢ نتوسل ٕاليك بعم نبينإا¢ نتوسل ٕاليك بعم نبينإا¢ نتوسل ٕاليك بعم نبينا««««: : : : قالقالقالقال

        . . . . ر مع العباس فقام فدعا العباسر مع العباس فقام فدعا العباسر مع العباس فقام فدعا العباسر مع العباس فقام فدعا العباس كام فعل  كام فعل  كام فعل  كام فعل معمعمعمع����وخاصة ٕان اكنوا من آل بيت النيب وخاصة ٕان اكنوا من آل بيت النيب وخاصة ٕان اكنوا من آل بيت النيب وخاصة ٕان اكنوا من آل بيت النيب 

يف بعـض الـرواõت واالٓيف بعـض الـرواõت واالٓيف بعـض الـرواõت واالٓيف بعـض الـرواõت واالٓ����ر ٕان اكن فهيـا ر ٕان اكن فهيـا ر ٕان اكن فهيـا ر ٕان اكن فهيـا ضضضضـعف والــبعض حـسـنه، مهنـا مـن دعــاء ـعف والــبعض حـسـنه، مهنـا مـن دعــاء ـعف والــبعض حـسـنه، مهنـا مـن دعــاء ـعف والــبعض حـسـنه، مهنـا مـن دعــاء 
 ٕاال بتوبة، هذا اكنت من ¤م العباس  ٕاال بتوبة، هذا اكنت من ¤م العباس  ٕاال بتوبة، هذا اكنت من ¤م العباس  ٕاال بتوبة، هذا اكنت من ¤م العباس يرفع يرفع يرفع يرفع ٕاال مبعصية وال ٕاال مبعصية وال ٕاال مبعصية وال ٕاال مبعصية وال ييييزنزنزنزنل بالء ل بالء ل بالء ل بالء العباس ٔانه ال العباس ٔانه ال العباس ٔانه ال العباس ٔانه ال 
        . . . . يف هذا املقاميف هذا املقاميف هذا املقاميف هذا املقام

 حدث القح حدث القح حدث القح حدث القحطططط     ٔان العباس دعا وهذا ما فع ٔان العباس دعا وهذا ما فع ٔان العباس دعا وهذا ما فع ٔان العباس دعا وهذا ما فع++++ معاوية بن ٔا معاوية بن ٔا معاوية بن ٔا معاوية بن ٔايبيبيبيب سفيان ملا سفيان ملا سفيان ملا سفيان ملا::::معمعمعمعىنىنىنىن ال¦م ال¦م ال¦م ال¦م
        . . . .  يزيد بن أالسود اجلريش يزيد بن أالسود اجلريش يزيد بن أالسود اجلريش يزيد بن أالسود اجلريش بدعاء بدعاء بدعاء بدعاءوتوسلوتوسلوتوسلوتوسل

البعض قال �جلاه فهذا فهم خاطالبعض قال �جلاه فهذا فهم خاطالبعض قال �جلاه فهذا فهم خاطالبعض قال �جلاه فهذا فهم خاطئئئئ وتأويل بعيد ال يدل عليه سـياق الـنص ال مـن  وتأويل بعيد ال يدل عليه سـياق الـنص ال مـن  وتأويل بعيد ال يدل عليه سـياق الـنص ال مـن  وتأويل بعيد ال يدل عليه سـياق الـنص ال مـن ((((
ذات ذات ذات ذات  ــــــ ــصحابة التوســل ٕاىل هللا ب ــا wى ال ــ ومل يكــن معروف ــصحابة التوســل ٕاىل هللا ب ــا wى ال ــ ومل يكــن معروف ــصحابة التوســل ٕاىل هللا ب ــا wى ال ــ ومل يكــن معروف ــصحابة التوســل ٕاىل هللا ب ــا wى ال ــد؛؛؛؛ ومل يكــن معروف ــن بعي ــب وال م ــدقري ــن بعي ــب وال م ــدقري ــن بعي ــب وال م ــدقري ــن بعي ــب وال م قري

نيب، هل نيب، هل نيب، هل نيب، هل  نفرض ٔانه جباه ال  نفرض ٔانه جباه ال  نفرض ٔانه جباه ال  نفرض ٔانه جباه ال )))) ٔاو جاهه، وٕا ٔاو جاهه، وٕا ٔاو جاهه، وٕا ٔاو جاهه، وٕامنمنمنمنا اكنوا يتوسلون ٕاىل هللا بدعائها اكنوا يتوسلون ٕاىل هللا بدعائها اكنوا يتوسلون ٕاىل هللا بدعائها اكنوا يتوسلون ٕاىل هللا بدعائه����    النيبالنيبالنيبالنيب



  عقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةالسادس غ الدرس تفري

 

 

�� معهد شيخ االسالم العلمي

جاه النيب فقد مبوته فلام عدل جاه النيب فقد مبوته فلام عدل جاه النيب فقد مبوته فلام عدل جاه النيب فقد مبوته فلام عدل معمعمعمعر عن النيب �لعباس والنيب ٔافـضل ار عن النيب �لعباس والنيب ٔافـضل ار عن النيب �لعباس والنيب ٔافـضل ار عن النيب �لعباس والنيب ٔافـضل اخلخلخلخلالئـق؟ ٕاذن الئـق؟ ٕاذن الئـق؟ ٕاذن الئـق؟ ٕاذن 

        . . . . ����عمل ٔانه ليس توسل جباهه ولكن بدعائه وانقطع اwعاء مبوت النيب عمل ٔانه ليس توسل جباهه ولكن بدعائه وانقطع اwعاء مبوت النيب عمل ٔانه ليس توسل جباهه ولكن بدعائه وانقطع اwعاء مبوت النيب عمل ٔانه ليس توسل جباهه ولكن بدعائه وانقطع اwعاء مبوت النيب 

ة ة ة ة  ٔان يسأل هللا قبول شفاع ٔان يسأل هللا قبول شفاع ٔان يسأل هللا قبول شفاع ٔان يسأل هللا قبول شفاع���� فعلمه النيب  فعلمه النيب  فعلمه النيب  فعلمه النيب ����حديث أالحديث أالحديث أالحديث أالمعمعمعمعى ا�ي جاء ٕاىل النيب ى ا�ي جاء ٕاىل النيب ى ا�ي جاء ٕاىل النيب ى ا�ي جاء ٕاىل النيب 

 عـمل  عـمل  عـمل  عـمل ����فعلمـه ٔان يـسأل هللا، النـيب فعلمـه ٔان يـسأل هللا، النـيب فعلمـه ٔان يـسأل هللا، النـيب فعلمـه ٔان يـسأل هللا، النـيب  شفع وسأل  شفع وسأل  شفع وسأل  شفع وسأل ���� فيه فيدل عىل ٔان النيب  فيه فيدل عىل ٔان النيب  فيه فيدل عىل ٔان النيب  فيه فيدل عىل ٔان النيب نبيهنبيهنبيهنبيه
هذا الرجل الهذا الرجل الهذا الرجل الهذا الرجل الرضرضرضرضير الكفيف ٔان يتوير الكفيف ٔان يتوير الكفيف ٔان يتوير الكفيف ٔان يتوضضضضأ ويصيل وعلمه دعاء فأن يقبل شفاعته ولهـذا أ ويصيل وعلمه دعاء فأن يقبل شفاعته ولهـذا أ ويصيل وعلمه دعاء فأن يقبل شفاعته ولهـذا أ ويصيل وعلمه دعاء فأن يقبل شفاعته ولهـذا 

        . . . . اللهم فشفعه يفاللهم فشفعه يفاللهم فشفعه يفاللهم فشفعه يف: : : : قالقالقالقال

ادع ادع ادع ادع : : : :  فقـال فقـال فقـال فقـال����     ٔاىت النـيب ٔاىت النـيب ٔاىت النـيب ٔاىت النـيبٔان رجـال ٔان رجـال ٔان رجـال ٔان رجـال رضرضرضرضيـر البـرصيـر البـرصيـر البـرصيـر البـرص««««: : : :  حديث ع حديث ع حديث ع حديث ع����ن بن حنيفن بن حنيفن بن حنيفن بن حنيف----٢٢٢٢((((
: : : : ٕان شٕان شٕان شٕان شئئئئت دعـوت وٕان شـت دعـوت وٕان شـت دعـوت وٕان شـت دعـوت وٕان شـئئئئت صـربت فهـو خـري �، قـالت صـربت فهـو خـري �، قـالت صـربت فهـو خـري �، قـالت صـربت فهـو خـري �، قـال: : : : هللا ٔان يعافيين، قالهللا ٔان يعافيين، قالهللا ٔان يعافيين، قالهللا ٔان يعافيين، قال

ذا اwعاءذا اwعاءذا اwعاءذا اwعاء: : : : فادعه، قالفادعه، قالفادعه، قالفادعه، قال اللهم ٕاين ٔاسأ� اللهم ٕاين ٔاسأ� اللهم ٕاين ٔاسأ� اللهم ٕاين ٔاسأ� :  :  :  :  فأمره ٔان يتوفأمره ٔان يتوفأمره ٔان يتوفأمره ٔان يتوضضضضأ فيحسن وأ فيحسن وأ فيحسن وأ فيحسن وضضضضـوءه ويدعـو هبـوءه ويدعـو هبـوءه ويدعـو هبـوءه ويدعـو هبــــ

ٕاين توٕاين توٕاين توٕاين تو����ت بـك ٕاىل ت بـك ٕاىل ت بـك ٕاىل ت بـك ٕاىل ««««    ((((����ٔاي بدعاء النيب ٔاي بدعاء النيب ٔاي بدعاء النيب ٔاي بدعاء النيب     ))))»»»»ؤاتوجه ٕاليك بنبيك محمد نيب الرمحةؤاتوجه ٕاليك بنبيك محمد نيب الرمحةؤاتوجه ٕاليك بنبيك محمد نيب الرمحةؤاتوجه ٕاليك بنبيك محمد نيب الرمحة
ـــرتـرتـرتـرتمذي ؤامحــد وقــال مذي ؤامحــد وقــال مذي ؤامحــد وقــال مذي ؤامحــد وقــال »»»»ىضىضىضىض    يليليليل اللهــم فــشفعه يف اللهــم فــشفعه يف اللهــم فــشفعه يف اللهــم فــشفعه يفرررريبيبيبيب يف حــاجيت هــذه لتقــ يف حــاجيت هــذه لتقــ يف حــاجيت هــذه لتقــ يف حــاجيت هــذه لتقــ ، رواه الــ، رواه الــ، رواه الــ، رواه ال

 ٔاو غــريه مــن  ٔاو غــريه مــن  ٔاو غــريه مــن  ٔاو غــريه مــن ���� هنــا فهمــوا جــواز التوســل جبــاه النــيب  هنــا فهمــوا جــواز التوســل جبــاه النــيب  هنــا فهمــوا جــواز التوســل جبــاه النــيب  هنــا فهمــوا جــواز التوســل جبــاه النــيب ))))البهيقــي ٕاســـناده حصــيحالبهيقــي ٕاســـناده حصــيحالبهيقــي ٕاســـناده حصــيحالبهيقــي ٕاســـناده حصــيح
الصاحلني وليس يف احلديث ما يشهد ذ�، ٕان أالالصاحلني وليس يف احلديث ما يشهد ذ�، ٕان أالالصاحلني وليس يف احلديث ما يشهد ذ�، ٕان أالالصاحلني وليس يف احلديث ما يشهد ذ�، ٕان أالمعمعمعمعى طلب من النـيب ٔان يـدعوا ى طلب من النـيب ٔان يـدعوا ى طلب من النـيب ٔان يـدعوا ى طلب من النـيب ٔان يـدعوا 

ل ٔان ل ٔان ل ٔان ل ٔان أ أ أ أ  مـن النـيب ٔان يـرد بـرصه، ال، سـ مـن النـيب ٔان يـرد بـرصه، ال، سـ مـن النـيب ٔان يـرد بـرصه، ال، سـ مـن النـيب ٔان يـرد بـرصه، ال، سـلـبلـبلـبلـب+ بأن يرد هللا عليه برصه هل هـو ط+ بأن يرد هللا عليه برصه هل هـو ط+ بأن يرد هللا عليه برصه هل هـو ط+ بأن يرد هللا عليه برصه هل هـو ط
و هللا ٔان يرد عليه برصه ٕان شو هللا ٔان يرد عليه برصه ٕان شو هللا ٔان يرد عليه برصه ٕان شو هللا ٔان يرد عليه برصه ٕان شئئئئت دعوت وٕان شـت دعوت وٕان شـت دعوت وٕان شـت دعوت وٕان شـئئئئت صـربت فهـو خـري �، ت صـربت فهـو خـري �، ت صـربت فهـو خـري �، ت صـربت فهـو خـري �، يدعيدعيدعيدع

        . . . . ٕاذن مل يطلب من النيب ٔان ؟؟؟ كام يفعل الناس اليومٕاذن مل يطلب من النيب ٔان ؟؟؟ كام يفعل الناس اليومٕاذن مل يطلب من النيب ٔان ؟؟؟ كام يفعل الناس اليومٕاذن مل يطلب من النيب ٔان ؟؟؟ كام يفعل الناس اليوم

ٔانه خطاب حلأانه خطاب حلأانه خطاب حلأانه خطاب حلارضرضرضرض معـني يـراه ويـسمع ¤مـه فـٕان احلـي يطلـب منـه  معـني يـراه ويـسمع ¤مـه فـٕان احلـي يطلـب منـه  معـني يـراه ويـسمع ¤مـه فـٕان احلـي يطلـب منـه  معـني يـراه ويـسمع ¤مـه فـٕان احلـي يطلـب منـه : : : : أالمر الثاينأالمر الثاينأالمر الثاينأالمر الثاين
اwعاء، كام يطلب منه ما يقدر عليه فٕان هذا من دعاء الغائب وامليـت مل يكـن يف اwعاء، كام يطلب منه ما يقدر عليه فٕان هذا من دعاء الغائب وامليـت مل يكـن يف اwعاء، كام يطلب منه ما يقدر عليه فٕان هذا من دعاء الغائب وامليـت مل يكـن يف اwعاء، كام يطلب منه ما يقدر عليه فٕان هذا من دعاء الغائب وامليـت مل يكـن يف 

 بل لك أالد¾ تدل عىل  بل لك أالد¾ تدل عىل  بل لك أالد¾ تدل عىل  بل لك أالد¾ تدل عىل ����� ٔاي نوع ال توسل جباه وال طلب ٔاو ٔانه دعا النيب � ٔاي نوع ال توسل جباه وال طلب ٔاو ٔانه دعا النيب � ٔاي نوع ال توسل جباه وال طلب ٔاو ٔانه دعا النيب � ٔاي نوع ال توسل جباه وال طلب ٔاو ٔانه دعا النيب ذذذذ



  عقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةالسادس غ الدرس تفري

 

 

�� معهد شيخ االسالم العلمي

        . . . . ����ٔانه توسل �wعاء وشافعة النيب ٔانه توسل �wعاء وشافعة النيب ٔانه توسل �wعاء وشافعة النيب ٔانه توسل �wعاء وشافعة النيب 

****    ****    ****        



  عقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةالسادس غ الدرس تفري

 

 

�� معهد شيخ االسالم العلمي

        : : : : أالسـأالسـأالسـأالسـئئئئ[[[[

    : : : : السؤال عن الشـهبة، مث بعد ذ� قالوا التوسل �السؤال عن الشـهبة، مث بعد ذ� قالوا التوسل �السؤال عن الشـهبة، مث بعد ذ� قالوا التوسل �السؤال عن الشـهبة، مث بعد ذ� قالوا التوسل �����لوقني من �ب الوقني من �ب الوقني من �ب الوقني من �ب اخلخلخلخلالف الفرعيالف الفرعيالف الفرعيالف الفرعي
لفرعـي ومـن لفرعـي ومـن لفرعـي ومـن لفرعـي ومـن نقول ملن قال ذ� كيف يكون التوسل �نقول ملن قال ذ� كيف يكون التوسل �نقول ملن قال ذ� كيف يكون التوسل �نقول ملن قال ذ� كيف يكون التوسل �����لوقني مـن �ب الوقني مـن �ب الوقني مـن �ب الوقني مـن �ب اخلخلخلخلـالف اـالف اـالف اـالف ا

ٔانواع التوسل غري املرشوع منه ما هو رشك ٔاكرب، ومنه ما هو رشك ٔاصغر، ومـن ٔانواع التوسل غري املرشوع منه ما هو رشك ٔاكرب، ومنه ما هو رشك ٔاصغر، ومـن ٔانواع التوسل غري املرشوع منه ما هو رشك ٔاكرب، ومنه ما هو رشك ٔاصغر، ومـن ٔانواع التوسل غري املرشوع منه ما هو رشك ٔاكرب، ومنه ما هو رشك ٔاصغر، ومـن 
يفعلهام يفعلهام يفعلهام يفعلهام حيحيحيحيتتتتجججج بأهنام توسل ويقول ٕان ا بأهنام توسل ويقول ٕان ا بأهنام توسل ويقول ٕان ا بأهنام توسل ويقول ٕان اخلخلخلخلالف يف ذ� فرعي، لكن ممكن هذه العبارة الف يف ذ� فرعي، لكن ممكن هذه العبارة الف يف ذ� فرعي، لكن ممكن هذه العبارة الف يف ذ� فرعي، لكن ممكن هذه العبارة 
تنطبق عىل النوع الثالث، والراحج املنع، وهو التوسل البـدعي، الـراحج املنـع، هـذا تنطبق عىل النوع الثالث، والراحج املنع، وهو التوسل البـدعي، الـراحج املنـع، هـذا تنطبق عىل النوع الثالث، والراحج املنع، وهو التوسل البـدعي، الـراحج املنـع، هـذا تنطبق عىل النوع الثالث، والراحج املنع، وهو التوسل البـدعي، الـراحج املنـع، هـذا 

        . . . . فرعيفرعيفرعيفرعيالرد عىل من قال ٕانه خالف الرد عىل من قال ٕانه خالف الرد عىل من قال ٕانه خالف الرد عىل من قال ٕانه خالف 

نقـول ملـن قـال ذ� كيـف يكـون نقـول ملـن قـال ذ� كيـف يكـون نقـول ملـن قـال ذ� كيـف يكـون نقـول ملـن قـال ذ� كيـف يكـون : : : : من ٔاطلق بـأن القـول التوسـل �من ٔاطلق بـأن القـول التوسـل �من ٔاطلق بـأن القـول التوسـل �من ٔاطلق بـأن القـول التوسـل �����لـوقني رشكلـوقني رشكلـوقني رشكلـوقني رشك
التوسل �التوسل �التوسل �التوسل �����لوقني رشك مع ٔانه من ٔانواع التوسل املرشوع التوسل ٕاىل هللا �لعمل لوقني رشك مع ٔانه من ٔانواع التوسل املرشوع التوسل ٕاىل هللا �لعمل لوقني رشك مع ٔانه من ٔانواع التوسل املرشوع التوسل ٕاىل هللا �لعمل لوقني رشك مع ٔانه من ٔانواع التوسل املرشوع التوسل ٕاىل هللا �لعمل 
الصاالصاالصاالصاحلحلحلحل وهو  وهو  وهو  وهو خمخمخمخملوق وبدعاء أالحياء الـصاحلني أالحيـاء احلـالوق وبدعاء أالحياء الـصاحلني أالحيـاء احلـالوق وبدعاء أالحياء الـصاحلني أالحيـاء احلـالوق وبدعاء أالحياء الـصاحلني أالحيـاء احلـارضرضرضرضين هـو ٔايـًضا ين هـو ٔايـًضا ين هـو ٔايـًضا ين هـو ٔايـًضا خمخمخمخملـوق لـوق لـوق لـوق 

واجلاه بدعة فقواجلاه بدعة فقواجلاه بدعة فقواجلاه بدعة فقطططط مع ٕاثبات ا مع ٕاثبات ا مع ٕاثبات ا مع ٕاثبات اخلخلخلخلالف فيه وطلب الف فيه وطلب الف فيه وطلب الف فيه وطلب ولكن التوسل ٕاىل هللا تعاىل �حلق ولكن التوسل ٕاىل هللا تعاىل �حلق ولكن التوسل ٕاىل هللا تعاىل �حلق ولكن التوسل ٕاىل هللا تعاىل �حلق 
اwعاء من أالموات رشك ٔاصغر فال يصح ٔان نطلق هذه العبارة لكن نفصل مهنا ما اwعاء من أالموات رشك ٔاصغر فال يصح ٔان نطلق هذه العبارة لكن نفصل مهنا ما اwعاء من أالموات رشك ٔاصغر فال يصح ٔان نطلق هذه العبارة لكن نفصل مهنا ما اwعاء من أالموات رشك ٔاصغر فال يصح ٔان نطلق هذه العبارة لكن نفصل مهنا ما 

        . . . . هو مرشوع ومهنا ما هو رشك، ومهنا ما هو رشك ٔاصغر ومهنا ما هو بدعةهو مرشوع ومهنا ما هو رشك، ومهنا ما هو رشك ٔاصغر ومهنا ما هو بدعةهو مرشوع ومهنا ما هو رشك، ومهنا ما هو رشك ٔاصغر ومهنا ما هو بدعةهو مرشوع ومهنا ما هو رشك، ومهنا ما هو رشك ٔاصغر ومهنا ما هو بدعة

        ٔاقول قؤاقول قؤاقول قؤاقول قويليليليل هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا يليليليل ولمك ولمك ولمك ولمك

        .... انهتـى اwرس السادس انهتـى اwرس السادس انهتـى اwرس السادس انهتـى اwرس السادس
    


